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SAMENVATTING

Door het groeiende besef dat er wereldwijd maatregelen moeten worden 
genomen om de broeikasgassen te verminderen, worden steeds strengere 
eisen gesteld aan de energiepresta  e van nieuwe en bestaande gebouwen. De 
maatregelen die worden genomen om aan deze eisen te voldoen zijn vooral 
gericht op energiebesparing  jdens de gebruiksfase van een gebouw en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen om deze energie op te wekken.  
Om de energiebesparing te realiseren worden steeds meer materialen en 
installa  es aan een gebouw toegevoegd, waardoor ook de hoeveelheid 
benodigde grondstoff en sterk toeneemt. Naast de toename van grondstoff en 
resulteert dit ook tot een toename van de embodied energy (energie die 
nodig is om deze grondstoff en om te ze  en in materialen). In energiezuinige 
gebouwen wordt de embodied energy daarom steeds bepalender ten opzichte 
van de opera  onal energy (energie die nodig is  jdens de gebruiksfase).
In dit onderzoek is een exerge  sche benadering gebruikt om energie- en 
materiaalgebruik uit te drukken in dezelfde fysische grootheid (hectare-jaar); 
 jd en ruimte, die nodig is om te voldoen aan de materiaal- en energiebehoe  e 

voor een bepaalde func  e (bijvoorbeeld gebouwschil) in een bepaalde 
omgeving. Bij deze benadering wordt uitgegaan van gesloten kringlopen op 
het gebied van energie- en materiaalgebruik.
Door middel van een drietal case studies is onderzoek  gedaan naar de 
exerge  sche presta  e van kantoorgevels. De case studies zijn drie bestaande 
kantoorrenova  es, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de situa  e 
voor en na de renova  e met betrekking tot energiegebruik  van het gebouw 
(opera  onal energy), materiaalgebruik van de gevel (embodied energy) en 
het bijbehorende  landgebruik (embodied land). 

Uit de resultaten van de case studies kunnen een aantal conclusies worden 
getrokken:
• De embodied energy van de kantoorgevels na de renova  e is toegenomen, 

maar  de koellast (onderdeel van de opera  onal energy) blij   de grootste 
energiepost gedurende de levensduur van een gemiddelde kantoorgevel 
(30 jaar), wanneer alle energie wordt opgewekt door fossiele brandstoff en. 
Dezelfde resultaten zijn  ook verkregen bij de embodied land berekening 
gebaseerd op fossiele brandstoff en.

• De resultaten van de embodied land berekening gebaseerd op zonne-
energie geven een ander beeld waarin materiaalgebruik en met name 
materiaalkeuze bepalend zijn. 

• Het gebruik van fossiele brandstoff en voor het opwekken van energie 
hee   een groter eff ect op het landgebruik dan het gebruik van zonne-
energie.

Om de exerge  sche presta  e van een kantoorgevel te verbeteren, binnen 
de eisen van het bouwbesluit, dient zoveel mogelijk gebruik te worden 
gemaakt van hernieuwbare energiebronnen voor het opwekken van energie. 
Op  maal zou zijn een zo hoog mogelijke energie-opbrengst met een minimaal 
materiaalgebruik. Bij het gebruik van materialen is het gewenst een natuurlijke 
kringloop te creeeren, waarbij zo min mogelijk ‘menselijke’ energie nodig is 
(biobased materialen). Niet-biobased materialen dienen zoveel mogelijk 
hergebruikt en geheel gerecycled te worden, waardoor geen grondstoff en 
verloren gaan.
In het exerge  sche gevelontwerp in dit onderzoek is de nadruk gelegd om 
de embodied land van de materialen te minimaliseren, binnen de eisen van 
het bouwbesluit. Het ontwerp van de exerge  sche gevel bestaat voor 93% uit 
biobased materialen, waardoor de gevel 70% minder embodied land nodig 
hee   dan de WNF gevel van de case studies. 
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ABSTRACT

Due to the growing realiza  on that global measures have to be taken to 
reduce greenhouse gas, more stringent requirements are imposed on 
the energy performance of new and exis  ng buildings.  The ac  ons taken 
to meet these requirements are mainly focused on energy savings and 
the use of renewable energy during the opera  onal phase of a building. 
To achieve this, more and more materials and installa  ons are added 
on buildings, whereby the amount of raw materials required for this 
increases signifi cantly. In addi  on to the materials, also the embodied 
energy increases (energy necessary to convert the raw materials into 
materials). In low-energy buildings, the embodied energy becomes more 
decisive compared to the opera  onal energy of a building (energy needed 
during the opera  onal phase).
In this research an exerge  c approach is used to express energy 
consump  on and material use into the same physical quan  ty (ha-year); 
 me and space necessary to fulfi ll the energy and the material demand 

for a certain func  on (e.g. building envelope) in a certain environment. 
This approach is based on closed-loop systems in the fi eld of energy and 
material use.
By means of three case studies the exerge  c performance of offi  ce facades 
is researched. The case studies consist of three exis  ng offi  ce renova  ons, 
whereby a comparison is made between the facades before and a  er 
the renova  on related to the energy consump  on (opera  onal energy), 
material use (embodied energy) and land use (embodied land). 

From the results of the case studies the following conclusions can be 
drawn:

• The embodied energy of the facades a  er renova  on has increased, 
but the cooling load (part of the opera  onal energy) throughout the 
lifecycle of an average offi  ce facade (30 years) is the largest energy 
part, when all energy is generated by fossil fuels. This result is also 
created in the embodied land calcula  on based on fossil fuels.

• The results of the embodied land calcula  on based on solar energy 
show a diff erent result in which the material use and the choice of 
materials are decisive. 

• Compared with solar energy, fossil fuels do have much larger impact 
on land use.

To improve the exerge  c performance of an offi  ce façade, within the 
requirements of the bouwbesluit, whereby energy has to be generated 
by renewable energy sources. Op  mally would be the highest possible 
energy produc  on with a minimal material use. Materials have to be 
created by biological closed-loop systems, and minimizing the ‘human 
energy’ (biobased materials). Non-bio-based materials have to be reused 
and 100% recycled to guarantee that no resources will be lost.
In the exerge  c facade design of this research is tried to minimize the 
amount embodied land of materials, within the requirements of the 
bouwbesluit. The weight of the exerge  c facade consists of 93% bio-based 
materials, which requires the facade 70% less embodied land than the 
exerge  c best performing façade of the case studies, the WNF facade.
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1. INLEIDING

 1.1.  Achtergrond

Het begrip “duurzaamheid” speelt in de huidige samenleving 
een belangrijke rol. Steeds meer groeit het besef dat men de 
behoe  e van de huidige genera  e moet voorzien, zonder 
daarmee voor toekoms  ge genera  es de mogelijkheden 
in gevaar te brengen om ook in hun behoe  e te kunnen 
voorzien. (Brundtland Commission, 1987) Het wereldwijde 
energieverbruik is de laatste 45 jaar verdrievoudigd. Zowel 
na  onaal als interna  onaal wordt hierop ingesprongen door 
bijvoorbeeld het verdrag van Kyoto (Kyoto protocol), waarbij de 
industrielanden zijn overeengekomen dat de broeikasgassen 
in 2008-2012 met gemiddeld 5,2% verminderd moeten 
worden ten opzichte van 1990. De reduc  epercentages 
verschillen per land, waarbij Nederland de emissie van 
broeikasgassen met gemiddeld 6% moet verlagen. Nederland 
behoort bij de 5 minst presterende landen, die deelnemen 
aan dit verdrag, als het gaat om aandeel duurzame energie. 
Voor het behalen van het Koyoto protocol hee   Nederland 
doelen voor de bouwsector opgesteld voor 2020, voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw. (Grootswagers, 2009). 
Hierbij moet de CO2- uitstoot met 20% omlaag, het gebruik 
van hernieuwbare energie met 20% omhoog en de energie-
effi  ciënte met 20% omhoog. De gebouwde omgeving is op 
dit moment namelijk verantwoordelijk voor 40% van het 
mondiale energieverbruik en 30% van de totale CO2-uitsoot. 
(Eichholtz, 2008)

De toenemende eisen met betrekking tot energiebesparing 
in gebouwen kunnen echter ook een ander probleem 
veroorzaken. Bij energiezuinige gebouwen worden steeds 
meer materialen en installa  es aan het gebouw toegevoegd 
om aan de duurzaamheidzeisen te voldoen, waardoor het 
gebouw bijvoorbeeld energieneutraal wordt. Hierdoor 
neemt het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot  jdens 
de gebruiksfase (opera  onal energy) sterk af, maar s  jgt het 
materiaalgebruik en de daarbij horende energie die nodig is 
voor het produceren van deze materialen (embodied energy).

Figuur 1.1 Opera  onal & Embodied energy (RCIS 2010)

Wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar de defi ni  e die 
Agentschap NL gee   aan energieneutraal; ‘De Jaarlijkse 

primaire energiebehoe  e uitgedrukt in MJ moet gelijk 
of kleiner zijn dan de jaarlijkse opbrengst van duurzaam 
opgewekte energie op het eigen perceel’, dan wordt 
materiaalgebonden energie achterwegen gelaten en 
wordt alleen opera  onal energy (energie benodigd voor 
verwarmen, koelen, ven  leren, warmtapwater, verlich  ng en 
gebruiksapparatuur) beschouwd. (Deguelle, 2011)

Figuur 1.2: Verhouding tussen embodied en opera  onal energy in 
duurzame gebouwen. (Ramesh, 2010)

Door het energieneutraal maken van gebouwen wordt de 
impact van de embodied energy op duurzame gebouwen 
steeds groter ten opzichte van de opera  onal energy. Voor 
de meeste energiezuinige gebouwen zijn meer materialen en 
energie benodigd dan voor een gemiddeld gebouw van 10 
jaar oud. In het onderzoek van Ramesh is te zien dat vooral 
de embodied energy bij zelfvoorzienende gebouwen (self 
suffi  cient) erg groot is. (Ramesh, 2010) 

De voornaamste reden hiervoor is het extra materiaal 
voor isola  e, glas de technische installa  es die worden 
toegevoegd. Deze Embodied energy kan worden verminderd 
wanneer meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare 
materialen. In een onderzoek van Thormark wordt gezegd 
dat 55% van de vastgelegde energie kan worden bespaard 
door gebruik te maken van herbruikbare materialen en 
elementen. (Lee, 2011)
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Door de toename van het materiaalgebruik en de bijbehorende 
grondstoff en is steeds meer land nodig om dit te winnen en 
te produceren. Daarbij zijn veel grondstoff en, die nodig zijn 
voor het produceren van de materialen, niet oneindig te 
winnen. Naast het feit dat het landgebruik voor het winnen 
van grondstoff en groter wordt, is er ook land nodig voor het 
genereren van niet-hernieuwbare en hernieuwbare energie. 
Dit landgebruik kan worden verminderd door zowel op het 
gebied van energie als materiaal, te streven naar gesloten 
kringlopen. Deze gesloten kringlopen kunnen worden bereikt 
door gebruik te maken van oneindige hernieuwbare energie 
en materialen, die natuurlijk weer kunnen terug groeien of 
kunnen worden gerecycled. (Rovers, 2011)

In dit onderzoek zal gezocht worden naar een verbeterde 
verhouding tussen de opera  onal energy en Embodied 
energy (materiaalgebruik), bijvoorbeeld door het kwalita  ef 
hoogwaardiger inze  en van grondstoff en, het verminderen 
van de energieconsump  e en het genereren van energie 
 jdens de opera  onele fase. Zowel bij het materiaalgebruik 

als energieverbruik zal uitpu   ng van bronnen moeten 
worden tegengegaan, door te streven naar gesloten 
kringlopen van materiaal en energie. Dit betekent dat de 
bronnen die we gebruiken weer in hun oorspronkelijke 
staat hersteld moeten worden, zodat de con  nuïteit van de 

bronnen voor al  jd gewaarborgd blij  . Het herstellen van de 
oorspronkelijk staat kunnen we uitdrukken in land dat we 
nodig hebben voor de extrac  e van grondstoff en, de groei 
van materialen, de opwekking van energie, etc. (Rovers, 
2011) Het verbruik van materialen en energie kan met 
behulp van dezelfde fysische grootheid weergegeven worden 
doormiddel van de exerge  sche presta  e;  jd en ruimte, 
die nodig is om aan de materialen energiebehoe  e voor een 
bepaalde func  e(bijvoorbeeld gebouwschil) in een bepaalde 
omgeving te voldoen. Exergie is de maximale hoeveelheid 
arbeid verkrijgbaar uit een systeem terwijl dit in evenwicht 
wordt gebracht met de omgeving.

Exergie:
Gesloten kringlopen voor materiaal en energie kunnen worden 
bereikt door te streven naar 0-exergie. Bij een exerge  sche 
benadering  jdens de gebruiksfase wordt gestreefd om de 
kwaliteit van de energiedrager af stemmen op de kwaliteit 
van de energiebehoe  e, opdat geen energie verloren gaat. 
De kwaliteit van energie wordt aangeduid met exergie. 
Idealis  sch gezien dient er gestreefd te worden naar een 
minimaal exergieverlies  jdens de gebruiksfase, een minimale 
materiaalimpact en een maximale energieopwekking door 
duurzame energiebronnen. (Ritzen, 2011)

Figuur 1.3: Schema exergievraag gebouw. Verbeke (2005)
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 1.2. Maatschappelijke relevan  e

De maatschappelijke relevan  e van dit onderzoek hee   
betrekking op twee thema’s. Voor mij is het belangrijkste 
aspect van dit onderzoek dat de milieu-impact van 
het gebouw omlaag wordt gebracht. De bouwsector is 
verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale uitstoot 
van het broeikasgas CO2. De bouwsector is naast een grote 
verbruiker van grondstoff en ook een grote producent van 
afvalstoff en. Daarbij komt dat in Europa slechts 28% van 
het sloopafval in de bouw wordt gerecycled en hergebruikt. 
(Verbeke, 2005) Het is dus van belang dat de milieu-impact 
van de bouwsector verminderd wordt. Het tweede aspect 
van dit onderzoek wat van maatschappelijk belang is 
hee   betrekking tot problemen in de bestaande bouw. In 
Nederland is er een enorme leegstand van kantoren. In totaal 
6,8 miljoen m2, wat overeenkomt met 14% van het totale 
aanbod.(DTZ Zadelhoff , 2012) Dit kan deels worden opgelost 
door het duurzaam renoveren van bestaande kantoren die 
niet meer aantrekkelijk zijn op de kantorenmarkt, doordat 
ze niet voldoen aan de gewenste energiepresta  e-eisen. 
Wanneer deze kantoren worden gerenoveerd is het van 
belang dat niet alleen maatregelen worden genomen om het 
energieverbruik van deze kantoren omlaag te krijgen, maar 
ook maatregelen om de materiaalimpact niet te vergroten.

 1.3. Wetenschappelijke relevan  e

Wanneer men een gebouw ontwerpt, kan de gebouwschil 
een grote invloed hebben op de duurzaamheid van het 
gebouw. Een goed ontworpen gebouwschil hee   een grote 
invloed op de kwaliteit van het gebouw, maar brengt ook 
een bepaalde milieu-impact met zich mee. Duurzame 
gebouwen worden zo ontworpen dat ze zichzelf van energie 
kunnen voorzien, of zelfs meer energie genereren dan dat 
ze verbruiken. Extra aandacht is hierdoor benodigd voor de 
materiaalimpact, die deze technieken met zich meebrengt. 
Een gebouw kan als duurzaam worden neergezet, maar in 
werkelijkheid een grotere milieu-impact hebben dan dat het 
lijkt, door het materiaalgebruik. In dit onderzoek zal gestreefd 
worden om de energiezuinige technieken in de gebouwschil 
zo te op  maliseren dat de materiaalimpact van het gebouw 
niet groter wordt. Het energie- en materiaalgebruik van 
een gebouw kan worden getoetst door te kijken naar de 
exerge  sche presta  e van een gebouw. Dit is een andere 
manier dan de huidige duurzaamheidsinstrumenten, die 
worden gebruikt voor het toetsen de milieu-impact van een 
gebouw. Bij deze duurzaamheidsinstrumenten is het niet 
mogelijk om het materiaalgebruik en energiegebruik uit te 
drukken in eenzelfde fysische grootheid zonder gebruik te 
maken van wegingsfactoren. Het is van wetenschappelijk 
belang dat het energiegebruik en het materiaalgebruik eerlijk 
met elkaar vergeleken kan worden om zo de werkelijke milieu-
impact te toetsen. In dit onderzoek zal het energiegebruik 
en het materiaalgebruik worden vergeleken door te 

kijken naar de exege  sche presta  e van een gebouw. De 
exerge  sche presta  e zal worden berekend doormiddel van 
het duurzaamheidsinstrument Maxergy die de exerge  sche 
presta  e uitdrukt in de hoeveelheid “Embodied land” van 
een func  e, uitgedrukt in ha-jaar. 
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 1.4. Probleemomschrijving

De impact van het materiaalgebruik in duurzame gebouwen 
wordt steeds groter, doordat er veelal materialen worden 
toegevoegd om de opera  onal energy te verminderen. 
Dit hee   een grote invloed op het materiaalgebruik en de 
benodigde grondstoff en en indirect ook op het landgebruik 
dat hiervoor nodig is. Land benodigd voor bouwmaterialen 
zal in de toekomst wellicht gaan concurreren met het land 
dat nodig is voor het produceren van voedsel. Energie- en 
materiaalverbruik kunnen gezamenlijk worden getoetst 
doormiddel van de exerge  sche presta  e, uitgedrukt in 
landgebruik. 

 1.5. Doelstelling

Het ontwerpen van een gevel, welke te gebruiken is bij een 
kantoorrenova  e, die voldoet aan de huidige behoe  en, 
waarbij de interac  e van de scheiding leidt tot een verbetering 
van de exerge  sche presta  e met betrekking tot energie- en 
materiaalgebruik, uitgedrukt in landgebruik.

 1.6. Onderzoeksvraag

In welke mate kan een exerge  sche benadering zorgen 
voor een verbeterde verhouding tussen energie- en 
materiaalgebruik bij het renoveren van kantoren?

 1.7. Deelvragen

- Aan welke huidige en toekoms  ge func  es dient een 
kantoorgevel te voldoen en met welke technieken kan dit 
worden gerealiseerd?

- Wat zijn de exerge  sche presta  es met betrekking tot 
energie- en materiaalgebruik, uitgedrukt in landgebruik, van 
kantoorgevels en hoe kan dit worden getoetst?

- Hoe kan de exerge  sche presta  e met betrekking tot 
energie- en materiaalgebruik, uitgedrukt in landgebruik, van 
een kantoorgevel worden verbeterd?

- Hee   deze exerge  sch benadering een meerwaarde bij het 
renoveren van kantoorgevels?

 1.8.  Onderzoeksmodel
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 1.9. Onderzoeksopzet

Hoofdstuk 2 bestaat uit een literatuurstudie waarbij allereerst 
is gekeken naar de huidige en toekoms  ge func  es van 
bestaande kantoorgevels met de bijbehorende technieken. 
Vervolgens is een literatuurstudie gedaan naar energie, die 
nodig is voor het produceren van deze materialen (embodied 
energy) en bestaande duurzaamheidsinstrumenten, waarna 
deze bestaande duurzaamheidsinstrumenten zijn vergeleken 
met de Maxergy-tool. 

Hoofdstuk 3 bestaat uit een drietal case studies van 
bestaande kantoorrenova  es. Deze renova  eprojecten 
zijn berekeningen gemaakt van energieverbruik en 
materiaalgebruik voor en na de renova  e. Vervolgens 
zijn de projecten getoetst doormiddel van het bestaande 
duurzaamheidsinstrument GreenCalc+ en het exerge  sche 
duurzaamheidsinstrument Maxergy. De resultaten van de 
verschillende duurzaamheidsinstrumenten zijn vervolgens 
met elkaar vergeleken, waarna conclusies zijn getrokken.

In hoofdstuk 4 is de gevel met de beste exerge  sche presta  e 
verder geanalyseerd en geop  maliseerd. Vervolgens is 
met behulp van de conclusies, die volgen uit deze analyse, 
een programma van eisen opgesteld voor het ontwerp van 
de exerge  sche kantoorgevel. Daarna zijn ontwerpkeuzes 
gemaakt met betrekking tot materiaalkeuze, het construc  eve 
gedeelte van de gevel, daglichtoppervlak en beves  gingen, 
waarna concepten zijn gemaakt.

Hoofdstuk 5 bestaat uit de technische uitwerking van 
het ontwerp, waarbij oplossingen zijn gezocht voor de 
ontwerpkeuzes, die in hoofdstuk 4 zijn gemaakt. Vervolgens 
is het ontwerp getoetst op de exerge  sche presta  e, waarna 
conclusies zijn getrokken.

 1.10. Veelgebruikte termen

Opera  onal energy: Energie die nodig is  jdens het gebruik 
van het gebouw, in de vorm van elektriciteit en warmte.

Embodied energy (vastgelegde energie): Energie die nodig is 
voor de produc  e van nieuwe en gerecyclede materialen.

Exergie: De hoeveelheid arbeid die maximaal verkregen 
kan worden uit een energie- of materiaalstroom. Een ander 
woord voor exergie is dan ook arbeidsvermogen. De mens 
kent aantal technieken om energie om te ze  en in bruikbare 
vormen(biomassa voedsel, elektriciteit), echter met een 
beperkt rendement. Daarbij zal dus al  jd exergieverlies 
optreden. Dat wordt weer aangevuld door zonne-energie 
die het systeem (gebouw/stad/regio) binnenstroomt. De 
vastgelegde hoeveelheid daarvan moet dan minstens gelijk 
zijn aan het exergieverlies om van een con  nue situa  e te 
spreken: een handhaa  are kwaliteit.

Exerge  sche presta  e: De impact die een gebouw of 
gebouwfunc  e hee   op het uiteindelijke landgebruik, 
uitgedrukt in Embodied land.

Embodied land: Het herstellen van bronnen in zijn 
oorspronkelijk staat kunnen we uitdrukken in land dat we 
nodig hebben voor de extrac  e van grondstoff en, de groei 
van materialen, de opwekking van energie (Embodied land) 
.Met Embodied land kan de exerge  sche presta  e van een 
gebouw worden uitgedrukt.

Levenscyclusenergie: Totaal aan embodied energy, 
opera  onele energie en energie voor sloop of recycling.

Biobased materialen: Materialen, die zijn gebaseerd op 
een levende (bio) oorsprong (planten, dieren of micro-
organismen) waardoor een natuurlijke kringloop wordt 
gecreerd. 
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 2.1 Huidige func  es kantoorgevel

Er zijn een aantal eisen waaraan elke kantoorgevel dient te 
voldoen. In de fi guren 2.1 & 2.2 zijn de algemene func  es 
van een kantoorgevel zijn duidelijk weergegeven in een 
a  eelding. In de a  eelding van Feldtkeller zijn de algemene 
func  es als het ware geplaatst onder een paraplu. Deze 
paraplu met daarop de begrippen duurzame materialisa  e 
en energiepresta  e hebben betrekking op alle func  es van 
een gevel. (Feldtkeller, 1989)

Waterdicht
Het waterdicht zijn van de gebouwschil is de meest basale 
func  e die al  jd vervuld moet worden. 

Thermisch comfort
Een belangrijke func  e van een gevel is het voorkomen 
van koudebruggen, waardoor warmteverlies optreedt van 
binnenuit. Het warmteverlies wordt gemeten met behulp 
van de warmtedoorgangs-coëffi  ciënt (U-waarde), die de 
hoeveelheid Wa   warmte-energie per vierkante meter per 
graad Kelvin tussen de binnen- en buitenkant van de gevel 
uitgedrukt. Een lage U-waarde gee   dus aan dat er weinig 
warmteverlies optreedt, waardoor er minder schommelingen 
in de binnentemperatuur optreden. Volgens Bouwbesluit 
2012 moet de warmteweerstand van een kantoorgevel 
minimaal 3,5 m2.K/W zijn. Vaak wordt ook gesproken over de 
Rm-waarde of de Rc-waarde van een materiaal of construc  e. 

De U-waarde gee   aan hoeveel warmtestroom door een 
construc  e heen gaat. De Rm-waarde gee   juist de weerstand 
tegen de warmtestroom aan die een materiaal biedt. De 
U-waarde is dus het omgekeerde van de Rm-waarde. Aan de 
éénheid van de U-waarde (W/m2K) kan al worden gezien dat 
dit het omgekeerde is van de Rm-waarde (m2K/W).

Maar dat is niet het enige verschil. De Rm-waarde hee   
uitsluitend betrekking op een materiaal. Dus alleen het 
materiaal worden bekeken. Echter bij een construc  e 
zoals een raam gaat de warmtestroom van lucht over naar 
het raam (de construc  e) en vervolgens weer over naar 
lucht. Ook deze overgangen (van lucht naar materiaal) 
gee   een warmteweerstand. Deze warmteweerstanden 
zijn a  ankelijk van de luchtsnelheid langs het materiaal en 
de stralingsoverdracht. In de prak  jk wordt gerekend met 
genormaliseerde waarden van deze overgangsweerstanden.

Voor een ver  cale raam geldt: 
Rsi = 0,13 (si staat voor surface interior, dus de 
overgangsweerstand van de binnenlucht naar het materiaal) 
Rse = 0,04 (se staat voor surface exterior, dus de 
overgangsweerstand van de buitenlucht naar het materiaal)
De overgangsweerstand van binnenlucht naar het materiaal 
is veel hoger dan de overgangsweerstand van buitenlucht 
naar het materiaal. Dat is ook logisch omdat de luchtsnelheid 

2. LITERATUURSTUDIE

Figuur 2.1: Algemene func  es gevels. Feldtkeller 1989

Figuur 2.2: Func  es kantoorgevel. TU Darmstad, 2008
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buiten natuurlijk veel hoger is dan de luchtsnelheid aan de 
binnenkant. S  lstaande lucht is een uitstekende isolator.
De Rm waarde hee   steeds betrekking op één materiaal. Een 
construc  e bestaat meestal uit meerdere materialen. Een 
spouwmuur bestaat bijvoorbeeld uit een binnenspouwblad 
van kalkzandsteen, isola  e in de spouw en een 
buitenspouwblad van metselwerk. In dat geval bestaat de 
construc  e uit drie Rm-waarden: Rm kalkzandsteen, Rm 
isola  e, Rm metselwerk. De totale warmteweerstand van 
deze construc  e wordt aangeduid met de Rc-waarde (dus 
alle Rm-waarden bij elkaar optellen die in de construc  e 
aanwezig zijn). 

Ven  leren
Om de luchtkwaliteit in een kantoor te waarborgen is het 
noodzakelijk te ven  leren. Een te hoog CO2-gehalte zorgt 
voor een slechte luchtkwaliteit, welke kan leiden tot oog-, 
neus-, en keelirrita  es, droge huid en irrita  e van de huid, 
hoesten, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, 
vermoeidheid, misselijkheid en duizeligheid, geuroverlast 
(stank) en verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stoff en.

Bij zi  ende, lichte ac  viteit zoals op school en op een kantoor 
is minimaal een verse luch  oevoer van 35 m3 per uur per 
persoon nodig vanuit gezondheidsoogpunt (het Arbobesluit 
stelt als minimum 30 m3 per uur per persoon). Dan worden 
de lichaamsgeuren voldoende snel afgevoerd. Om de kans 
op geurhinder en gezondheidsklachten zo klein mogelijk 
te maken, is zelfs minimaal 50-60 m3/uur per persoon 
nodig. In de NEN 1087 worden twee ven  la  esystemen 
onderscheiden: (Arbobesluit art. 6.2)

Natuurlijke ven  la  e 
De toevoer en afvoer van lucht wordt op natuurlijke wijze 
voltrokken. De lucht stroomt door het gebouw, als drij  racht 
worden de temperatuur- en drukverschillen tussen binnen en 
buiten gebruikt, waardoor het schoorsteeneff ect optreedt. 
Aan de windzijde, de loefzijde, stroomt de lucht het gebouw 
binnen en verlaat het gebouw aan de lijzijde of bovendaks. 
Als de wind draait, draait ook de luchtstroom in het vertrek 
mee. Ook speelt de vorm van het gebouw een rol in de 
luchtdrukverdeling om het gebouw. Doormiddel van regelbare 
roosters in ramen of muren wordt dit ven  la  eprincipe via de 
gevel geregeld.

Mechanische toevoer met natuurlijke afvoerven  la  e
Hier wordt de toegevoerde lucht op een mechanische manier 
het gebouw binnen gehaald, de afvoer van de lucht gebeurd 
op natuurlijke wijze via de gevel.
 
Natuurlijke toevoer en mechanische afvoerven  la  e
Hier wordt de toegevoerde lucht op een natuurlijke wijze 
het gebouw binnen gehaald, de afvoer van de lucht gebeurd 
mechanisch.
 

Verder kan er onderscheidt worden gemaakt tussen centrale 
en decentrale ven  la  esystemen. Als gesproken wordt van 
centrale ven  la  e dan wordt bedoeld dat vanuit 1 plek in het 
gebouw de ven  la  e van de vertrekken wordt aangestuurd. 
Spreekt men van decentrale ven  la  e, dan wordt bedoeld 
dat elk vertrek afzonderlijk wordt geven  leerd. 

- Voordelen:
• Minder energieverliezen
• Eenvoudig systeem dat per ruimte  

geplaatst kan worden
• Minder ruimtebeslag ten gevolge van lange 

luchtkanalen en centrale systemen
• Meer comfort door minder tocht nabij gevel
• Minder geluidsoverlast.

- Nadelen:
• Er is geen warmteterugwinning mogelijk;
• Als een geheel huis decentraal wordt 

geven  leerd vraagt het in vergelijking met een 
centraal systeem meer onderhoud.

Gebalanceerde ven  la  e:
De naam maakt het principe al duidelijk, gebalanceerde 
ven  la  e brengt de aanvoer en afvoer van de lucht in huis 
met elkaar in balans. Met dit ven  la  esysteem wordt lucht 
mechanisch afgevoerd en mechanisch aangevoerd en is 
zowel centaal als decentraal uit te voeren. De ven  la  e-unit 
van een gebalanceerd systeem bestaat uit 2 ven  latoren en 
een warmtewisselaar. De binnen- en de buitenlucht worden 
gescheiden langs elkaar door een warmtewisselaar gevoerd. 
Door de warmtewisselaar wordt warmte aan de afvoerlucht 
on  rokken. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen 
aan de verse toe te voeren buitenlucht.
Via roosters blaast men lucht in een ruimte of zuigt men juist 
lucht uit een ruimte. De inblaasroosters zi  en meestal in de 
woonkamer en de slaapkamers, soms ook in de gang of hal. 
Ze blazen voorverwarmde verse buitenlucht de woning in. 
De inblaasroosters zijn ingesteld op de hoeveelheid lucht die 
voor het betreff ende vertrek nodig is. De afzuigroosters zi  en 
meestal in de keuken, de badkamer en het toilet. Door middel 
van een schakelaar kan men de gewenste luchthoeveelheid 
kiezen. Door de roosters wordt precies de juiste hoeveelheid 
afgezogen, a  ankelijk van de afme  ngen van de ruimte. Het 
ven  el in het toilet zuigt minder lucht af dan in de keuken.

- Voordelen
• Minder energieverliezen;
• Koude luchtstromen als gevolg van  

ven  la  e worden vermeden;
• Een warmtewisselaar in combina  e met een 

warmte-terugwin unit bespaart nog meer 
energie
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- Nadelen
• Zonder voldoende onderhoud kan 

balansven  la  e gezondheidsproblemen 
veroorzaken vanwege de aangroei van 
bacteriën en schimmels in de luch  ilters

• Door slijtage en vervuiling neemt de capaciteit 
jaarlijks af met vijf tot  en procent. Om de 
capaciteit van de ven  la  e weer op peil te 
krijgen, zijn regelma  g schoonmaken en een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt noodzakelijk; 

• Als de gebalanceerde ven  la  e uitstaat, vindt 
er onvoldoende luchtverversing plaats in huis 
en dat kan erns  ge gevolgen hebben. Een 
tekort aan frisse lucht kan snel ontstaan, omdat 
de meeste huizen met balansven  la  e goed zijn 
geïsoleerd en kierdicht zijn gemaakt. Het gevolg 
is niet alleen een muf en voch  g huis, maar ook 
een groter risico op gezondheidsproblemen, 
zoals luchtwegklachten.

(Ven  la  e, NEN 1087)

Daglich  oetreding
Voor kantoorruimten geldt een minimale daglich  oetreding, 
uitgedrukt in een minimum percentage van het te beoordelen 
vloeroppervlak. Voor kantoorruimte is het glasoppervlak 
minimaal 2,5% van de verblijfsruimte, waarbij het minimaal 
percentage van het te beoordelen vloeroppervlak 80% is.  
(Bouwbesluit 2012)

Zonwering:
Zonregulering kan voor een grote vermindering van het 
energiegebruik zorgen:

- Zomer
• Warmte buiten houden; reduceren van de  

koellast en thermisch comfort waarborgen 

- Winter
• Passief verwarmen door de zon; verminderen 

warmtelast
• Verbeteren van de isola  e van ramen

- Alle seizoenen
• Gebruik van daglicht om kunstlichtgebruik te 

reduceren en daardoor koellast te verminderen

Zonregulering kan zorgen voor een verbetering van het 
visueel comfort in een kantoor, doordat het verblinding kan 
voorkomen. (Beck, 2010) 
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 2.2 Embodied energy materialen

 2.2.1 Ini  ele en terugkomende embodied energy

Gebouwen hebben een hoeveelheid energie nodig gedurende 
de gehele levenscyclus, bestaande uit produc  e, gebruik en 
sloop. De embodied energy bestaat uit de energie benodigd 
voor het produceren van bouwmaterialen, transporteren 
van bouwmaterialen, de bouw, onderhoud en de sloop of 
recycling. De embodied energy van een gebouw kan verdeeld 
worden onder ini  ële embodied energy en terugkerende 
embodied energy. Deze ini  ële embodied energy kan weer 
verdeeld worden in directe energie en indirecte energie. 
Directe energie bestaat uit de energie die benodigd is na de 
produc  e. Dus voor het transport van de materialen naar de 
bouwplaats en het monteren op de bouwplaats. De indirecte 
embodied energie vertegenwoordigd de niet-hernieuwbare 
energie die gebruikt wordt voor de winning van grondstoff en, 
de verwerking en produc  e tot materialen en het renoveren 
en slopen van het gebouw. De terugkerende embodied 
energy is de niet-hernieuwbare energie benodigd voor het 
onderhouden van het gebouw.

De hel   van de ini  ële embodied energy van een karakteris  ek 
kantoor gebouw is nodig voor de gebouwschil (26%) en de 
construc  e (24%). Het materiaalgebruik van de gevel hee   
dus een grote invloed op de totale embodied energy van een 
gebouw. (Cole and Kernan, 1996)
In fi guur 2.3 is een tabel te zien van de van de opera  onal 
en de embodied energy van gebouwen met verschillende 
construc  etypen. De terugkomende embodied energy 
verschilt per construc  etype hout, staal en beton. Uit het 
onderzoek van Fernandez (2008) naar de embodied energy 
van kantoren, opgebouwd uit verschillende materialen, blijkt 
dat de terugkomende embodied energy varieert van 17% voor 
een betonnen construc  e, 14% voor een stalen construc  e 
tot 24% voor een houten construc  e. (Fernandez, 2008)

Figuur 2.3: Ini  ele en terugkomende embodied energy 
construc  etype. Fernandez 2008

 2.2.2 Embodied energy databases

De embodied energy waarden van materialen worden 
uitgedrukt in Megajoule per kg. Er zijn databases opgesteld 
met embodied energy waarden van verschillende materialen. 
De bestaande embodied energy databases variëren echter 
sterk van elkaar doordat er verschillende methoden worden 
toegepast om de embodied energy van een bouwmateriaal 
te bepalen. In fi guur 2.5 is te zien dat een embodied energy 
berekening bestaat uit meerdere parameters, waar varia  es 
in kunnen optreden.
Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van de 
embodied energy. De meeste rekenmethoden voor embodied 
energy zijn onderdeel van een Life Cycle Assesment zoals 
ATHENA, Ecoinvent, Eco-Quantum en BEES. Verschillende 
onderzoeken geven aan dat er grote verschillen in gegevens 
van databases zi  en. 
Het milieubewust kiezen van producten en materialen kan 
leiden tot energiebesparing en een verlaging van de CO2-
uitstoot. Thormark hee   onderzocht dat het selecteren 
van materialen kan leiden tot een verlaging van 17% en 
een verhoging van 6% van de totale hoeveelheid embodied 

Figuur 2.4: Parameters die de varia  es in de embodied energy databases bepalen. Dixit(2012)
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energy. In het onderzoek van (Manish, 
et al. 2012), worden een aantal 
aanbevelingen gedaan voor een reeks 
standaarden of een protocol om de 
embodied energy te bepalen. Hierdoor 
kan een betrouwbare en complete 
database worden gemaakt (fi guur 2.4). 
Volgens het onderzoek van (Dixit, et al. 
2012) zijn er  en parameters waaruit 
de embodied energy gedefi nieerd kan 
worden en de kwaliteit van de data 
kan worden beheerst. Door middel van 
deze tabel zal ook een keuze worden 
gemaakt voor een database om de 
embodied energy van de casestudies 
te berekenen. De keuze zal vallen op 
de database die voldoet aan de meeste 
parameters.

In de tabel uit het onderzoek van Dixit 
et al. is te zien dat de embodied energy 
ICE database van Hammonds and Jones 
(Hammond etal. 2011) voldoet aan 
4 parameters. Er zijn databases die 
voldoen aan meer parameters, maar 
in deze databases wordt niet gekeken 
naar de “age of data”, welke naar mijn 
mening wel een belangrijke parameter 
is. Tevens is dit een veelgebruikte gra  s 
database.

Figuur 2.5: Vertaling van materialen naar energie. Dixit(2012)
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 2.2.3 Embodied energy gevelmaterialen 

In de fi guren is de toename van de wereldwijde winning 
van grondstoff en en de produc  e van materialen te zien 
gedurende de afgelopen 50 en 100 jaar. Vooral de mineralen 
benodigd voor construc  ematerialen zijn enorm gestegen. In 
fi guur 2.7 is te zien dat vooral de produc  e van cement en 
aluminium enorm is gestegen. In dit hoofdstuk zal worden 
beschreven hoeveel energie nodig is om veelgebruikte 
gevelmaterialen te produceren

Figuur 2.6: wereldwijde winning van grondstoff en 1900-2005. 
Krausman(2009) 

Figuur 2.7: Wereldwijde groei van produc  e van materialen. 1950-
2005 USGS(2011)

Hout:
Hout is een van de oudste bouwmaterialen en wordt al 
duizenden jaren gebruikt. Met de komst van beton en staal 
is hout als bouwstof steeds minder voor de hand liggend 
geworden. Maar met de toenemende populariteit van 
duurzame gebouwen en de Cradle to Cradle gedachte gaan 
architecten steeds meer op zoek naar herbruikbare of 
biologisch a  reekbare bouwstoff en. (RAU architecten, 2009)

Hout is een hernieuwbaar materiaal, dus er wordt een 
biologische kringloop gecreëerd. Deze kringloop is in principe 
guns  g voor het milieu, omdat daarmee niet wordt ingeteerd 
op eindige voorraden maar op grondstoff en die kunnen 
aangroeien. 
Tegenover deze posi  eve aspecten staat dat ongelimiteerde 
winning van hout uit ecologische waardevolle gebieden een 
fl inke aantas  ng en verstoringen veroorzaakt. Om ontbossing 
te voorkomen is het belangrijk dat er zogenaamd ‘selec  ef’ 
wordt gekapt. (Van den Dobbelsteen,2001). 
Op dit moment gee   de bouwwereld de voorkeur aan 
hardhout. Hardhout hee   een lange levensduur en is in 
hoge mate brandwerend. Zachthout kan daar, als het op 
de conven  onele manier gebruikt wordt, niet tegenop. 
Maar hardhout kent ook zijn nadelen. Hardhout groeit 
veel langzamer dan zachthout. En in Europa is niet genoeg 
hardhout beschikbaar om aan onze (de Europese) vraag 
te voldoen. Daarom is veel hardhout a  oms  g uit Zuid-
Amerika of Azië. Gecer  fi ceerd of niet, de transport van grote 
hoeveelheden hout over lange afstanden kost veel energie en 
veroorzaakt uitstoot van CO2.
Daarnaast is het moeilijk om de hele produc  e- en 
transportketen te overzien. We weten dus nooit helemaal 
zeker of het hout dat wij kopen ook daadwerkelijk uit 
duurzaam beheerd bosbouw a  oms  g is. Om hierover meer 
zekerheid te geven zijn cer  fi ceringsinstan  es voor duurzaam 
hout opgericht. De meest bekende en betrouwbare instan  es 
zijn FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Cer  fi ca  on schemes).

Sinds enkele jaren zijn er verschillende manieren om 
zachthout te verduurzamen. Eén proces wordt thermisch 
veredelen of ‘platoniseren’ genoemd. Door de platonisering 
kan zachthout alsnog in de bouw worden ingezet. Platohout 
kan onbehandeld gebruikt worden, waardoor het zeer 
onderhoudsarm is. Het hoe   niet om de paar jaar opnieuw 
geschuurd en gelakt worden. En omdat er geen verf wordt 
gebruik komen ook geen gi  ige stoff en vrij. Platohout kan 
echter alleen voor de a  immering van een gebouw gebruikt 
worden. Voor de draagconstruc  e van gebouwen is deze 
houtsoort niet geschikt.

Dit zijn de voordelen verbonden van bouwen met hout in 
vergelijking met andere bouwstoff en:
• goede warmte-isola  e en lange a  oel  jd (in de winter)
• warmtewerend (in de zomer)
• laag energieverbruik door goede energe  sche 

eigenschappen van hout
• gezond binnenklimaat
• hoge mate aan geluidswering
• hoge brandweerstand
• korte montage  jd door prefab produc  e van 

bouwelementen

Wanneer men kijkt naar de milieu-impact van hout als 
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bouwmateriaal dan is de hoeveelheid ‘embodied’ energie 
en de CO2 uitstoot van het materiaal belangrijk. Deze zijn 
voor hout vele malen lager dan voor bijvoorbeeld beton of 
staal. De embodied energie die nodig is voor het kappen en 
produceren van hout is vele malen minder dan de energie 
die nodig is voor het produceren van bijvoorbeeld beton, 
staal of aluminium. De embodied energy die nodig is voor het 
onderhoud is echter bij hout hoger dan bij beton of staal. Een 
posi  eve eigenschap is echter dat bomen CO2 vastleggen. 
(fi guur 2.8) Gedurende de groei legt een boom per 1 kg, 
0,5 kg koolstof vast dat wordt omgezet in 1,8 kg CO2 door 
fotosynthese. Deze CO2 komt pas vrij bij verbranding.

Figuur 2.8: Levenscyclus hout. Dobbelsteen (2001)

De mechanische eigenschappen, bijvoorbeeld de s  j  eid, van hout zijn echter minder dan van beton en staal. De 
eigenschappen zijn wel belangrijk voor een gevel, doordat ze te maken krijgen met veranderlijke belas  ng zoals wind. Een 
andere posi  eve eigenschap van hout ten opzichte van staal en aluminium is de thermische weerstand. Bij het detailleren van 
houten elementen in een gevel is er minder kans op koudebruggen dan bij staal of aluminium. Hout wordt vaak behandeld 
of geïmpregneerd zodat het beter bestand is tegen vocht. De stoff en die hiervoor worden gebruikt zijn echter wel schadelijk 
voor het milieu, waardoor deze de voor grootste milieu-impact van hout zorgen. In de tabellen worden de eigenschappen en 
milieueff ecten van zacht- en hardhout met elkaar vergeleken. (Ashby, 2009)

Houten plaatmateriaal wordt gemaakt door het samenvoegen van houten planken, schilfers, spaanders of vezels. De milieu-
impact van deze platen is a  ankelijk van de herkomst van het hout en het eventuele bindmiddel. De binding kan gebeuren 
met of zonder behulp van synthe  sche lijm(formaldehyde). Voor de produc  e van deze platen wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van resthout uit de hou  ndustrie, dat binnen de levenscyclus van het hout een posi  ef eff ect hee  .

Tabel 2.9: Gegevens houtsoorten (ICE database)

Tabel 2.10: Gegevens houtsoorten (ICE database)

Cement en beton:
Cement is een essen  ële component van beton en is na water het meest door de mens gebruikte materiaal ter wereld. De 
produc  e van cement is verantwoordelijk voor 7-10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door hoge temperatuur van 1450 °C 
en daardoor de grote hoeveelheid fossiele brandstoff en die nodig zijn voor het produc  eproces van cement zijn de oorzaak van 
de hoge CO2-uitstoot. Tegenwoordig bestaat de primaire oplossing om de milieu-impact van de cementproduc  e te verlagen 
uit het vervangen van een gedeelte van het Portland cement door zogenaamde supplementaire cementerende materialen 
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(Zogenaamde SCM’s). Een aantal van de SCM’s zijn hoogovenslakken, vliegas en Puzzolanen. Door het grote gewicht van 
cement en beton zorgt het transport ook voor een hoog energieverbruik. In de tabellen is te zien dat beton een veel lagere 
hoeveelheid embodied energy per kg hee   dan cement, doordat er voor de toeslagmaterialen(60-80%) zand, grind en water 
minder energie voor produc  e nodig is.(Snellings, 2011)

Tabel 2.11: Gegevens beton en cement (ICE database)

Steenach  ge materialen

Natuursteen:
Natuursteen is minder vervuilende dan beton en andere van cement gemaakte materialen. Het verzagen, slijpen, polijsten 
van natuursteen is erg arbeidsintensief, maar kost weinig energie doordat er geen hoge temperaturen benodigd zijn. Doordat 
natuursteen dat in Nederland wordt gebruikt, grotendeels in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland gewonnen wordt, is er 
rela  ef weinig energie nodig voor transport. Natuursteen hee   een langere levensduur dan het gebouw en kan in zijn geheel 
worden hergebruikt of worden verzaagd tot kleinere stukken. Hiervoor is rela  ef weinig energie benodigd.

Tabel 2.12: Gegevens natuursteen (ICE database)

Kalkzandsteen:
Kalkzandsteen bestaat voor 5-8% uit kalk en voor 92-95% uit zand. De steen krijgt door stomen zijn hardheid. Bij kalkzandsteen 
zijn er minder problemen m.b.t. uitpu   ng ten opzichte van keramische producten. Zand is in voldoende mate aanwezig 
en kalk a  oms  g van steenkalk is meer aanwezig dan rivierklei. Steenkalk kan ook worden vervangen door schelpkalk, dat 
aangroeibaar is.  Bij het stomen van kalk en zand tot kalkzandsteen is minder energie nodig dan bij het bakken, maar er komt 
wel veel CO2 vrij. Kalkzandsteen kan moeilijk worden hergebruikt doordat het moeilijk is te scheiden van de cementspecie of 
lijm. Het kan alleen worden gebruikt als puin voor (weg)funderingen.

Tabel 2.13: Gegevens kalkzandsteen (ICE database)

Keramische materialen:

Keramische materialen worden gebakken van klei, waarin in mindere of meerdere maten zand kan worden toegevoegd. 

• Klinkers zijn bakstenen die gedurende bepaalde  jd onder een zeer hoge temperatuur zijn gebakken waardoor de   
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‘scherf’ van de steen is verglaasd. 
• Porselein is hardgebakken, zeer fi jne klei zonder zandtoevoeging. Ook wand- en vloertegels beva  en geen zand. 
• Holle baksteen wordt gemaakt door een kleimengsel door een strengpers te voeren, waardoor er kanalen ontstaan in de 

steen. Dat bespaart materiaal en gee   een lichtere, iets beter isolerende bouwsteen. 
• Lichte baksteen of porisosteen ontstaat doordat zaagsel of polystyreenbolletjes in het kleimengsel verbranden en holle 

ruimten achterlaten. Hierdoor ontstaat een lichte kern binnen een hardere korst.

Er zijn vele soorten klei, a  ankelijk van de korrelgroo  e van de mineraaldeeltjes en eventuele ‘verontreinigingen’. Oude en 
jonge zeeklei (N.B. gewonnen op het vasteland) hee   gemiddeld kleinere deeltjes dan rivierklei en krimpt daarom meer als 
het wordt gebakken. Deze en andere sterk krimpende kleisoorten kunnen met perfora  esteen of lavapoeder beter geschikt 
worden gemaakt voor bakstenen.
De ‘verontreinigingen’ in de klei bepalen de kleur: kalkrijke klei levert lichte bakstenen op, ijzerrijke klei donkerrode bakstenen 
en klei met mangaanoxide gee   een donkerbruine kleur aan de baksteen.
Bij het bakken van klei ontstaan diverse emissies, die bijdragen aan het broeikaseff ect en schadelijk kunnen zijn voor de 
menselijke gezondheid. De uitstoot is enigszins a  ankelijk van het type klei (welke mineralen en metalen in het materiaal te 
vinden zijn) en het bakproces. Verbrandingsgassen worden ‘gewassen’, in de afvoer door een minerale zeef gehaald, waardoor 
schadelijke emissies worden gebonden aan het mineraal en niet emi  eren. Keramische producten worden soms geglazuurd. 
Het glazuur kan zware metalen beva  en. Het zorgt wel voor een harde, waterdichte oppervlaktelaag die de steen extra 
beschermt.
Het scheiden van bakstenen met de cementspecie is niet gemakkelijk door de hardheid van de specie en de goede hech  ng. 
Dit hee   guns  ge construc  eve eigenschappen, maar is niet guns  g voor het hergebruik van de baksteen. Keramisch puin kan 
als granulaat worden hergebruikt al toeslagmiddel in beton. Baksteenmetselwerk kan ook worden vermalen en gescheiden 
in keramisch en zandach  g materiaal, waarna het keramische materiaal opnieuw kan worden gebruikt als grondstof voor 
bakstenen. 
Keramische dakpannen en geveltegels, die worden opgehangen aan de achterliggende gevelconstruc  e kunnen in zijn geheel 
hergebruikt worden. (Ashby, 2009)

Tabel 2.14: Gegevens baksteen (ICE database)

Glas
Glas wordt gemaakt van zilverzand, soda, natriumsulfaat, dolomiet, kalksteen en veldspaat. Er bestaan verschillende soorten, 
met verschillende eigenschappen, waaronder sterkte, helderheid en kleur. Door een ander soort zand of metaal toe te voegen 
kan de helderheid en UV-doorla  ng veranderd worden. De grondstoff en, die nodig zijn voor glas, zijn in mindere of meerder 
mate schaars. De steensoorten veldspaan en dolomiet zijn ruim voorradig, maar de voorraad zilverzand is zeer beperkt in 
Nederland en België en is schaarser dan gewoon zand.
Bij de produc  e van glas treden emissies op(CO2, SO2, NOx en fl uoriden) en uitstoot van zware metalen. Afvalgassen worden 
‘gewassen’ en verspreiden zich dus nauwelijks in het milieu. Afvalwater van de glasindustrie is zwaar vervuild en moet worden 
gereinigd. 
Glas kan gemakkelijk worden gerecycled wanneer het niet gecoat is. Recycling van gecoat glas is las  ger omdat bij omsmelten 
de metaal- of kunststofcoa  ng als verontreiniging in het materiaal gaat zi  en. Coa  ngs moeten daarom eerst met een speciaal 
procédé worden verwijderd alvorens het glas kan worden gerecycled. Gelamineerd glas en glas met folies zijn niet te recyclen 

Tabel 2.15: Gegevens glas (ICE database)
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en kunnen gebruikt worden als toeslagproduct worden 
vermengd met wegfunderingsmateriaal. (Ashby, 2009)
De milieu-impact van glas is a  ankelijk van de componenten 
die worden toegevoegd om de U-waarde van glas omlaag 
te brengen. Gelamineerd en Low-energy glas hebben een 
grotere milieu-impact dan gewoon glas.(Figuur2.16) Uit de 
resultaten van het onderzoek van Silverstein is te zien dat 
wanneer bij dubbel of driedubbel glas een gasvulling(argon, 
krypton, xeon) tussen de beglazing wordt gedaan, de 
U-waarde behoorlijk daalt, maar ook zorgt voor een enorme 
s  jging van de hoeveelheid embodied energy. (Silverstein, 
2007)

Figuur 2.16: U-waarden en embodied energy voor verschillende 
raamtypen. Silverstein 2007

Metalen:
Metalen hebben veel bewerking nodig om tot een prak  sch bouwproduct te komen. De basisstoff en van metalen worden 
namelijk niet gevonden in hun pure vorm, maar als een percentage van een ander gesteente. Als dit gesteente een groot 
percentage metaal bevat wordt het erts genoemd. Hoe groter het percentage metaal, hoe guns  ger het is voor verwerking. 
Een groot probleem bij metalen is dat ze schaars zijn. Een aantal vormen van metalen zijn nog maar 30 jaar voorradig. Voor de 
winning van metaalertsen wordt ook veel tropisch regenwoud gekapt. 
Bij de winning van metaalertsen ontstaat veel afval. Allereerst de grond, die moet worden verwijderd om bij de erts te komen, 
ten tweede het materiaal dat wordt verwijderd om metaal over te houden en de tot slot de resten van ertsconcentra  es. In 
de laatste afvalsoort zi  en soms schadelijke, toxische chemicaliën die worden gebruikt om het gewenste metaal te scheiden 
van de grond. Het afval verdwijnt meestal per rivier rich  ng zee. Daarbij worden met de verontreinigingen en vertroebeling 
ecosystemen verstoord of aangetast. 
Bij de verwerking van metaalertsen ontstaat luchtvervuiling door stof en SO2. Verdere verwerking van metalen gebeurt 
grotendeels in Europa. Door allerlei smelt- legerings- en hardingsprocessen worden de defi ni  eve producten vervaardigd. 
Voor al deze processen en transport is veel energie nodig en zorgt dus voor een hoge uitstoot van CO2. De restanten van 
bijvoorbeeld het hoogovenproces, assen en slakken, kunnen worden gebruikt voor het produceren van cement. 
De lange levensduur hee   een posi  ef eff ect op de milieu-impact van metalen. Verder hebben metalen over het algemeen 
een grote sterkte en s  j  eid, waardoor licht en demontabel kan worden gebouwd. Metalen kunnen goed hergebruikt 
worden, zowel in gehele vorm als door recycling. De energie die nodig is voor recycling is vele malen lager dan bij primaire 
produc  e. Oppervlaktebehandelingen zoals coa  ngs maken 
het moeilijker metalen te recyclen.
De milieu-impact en mogelijkheid tot hergebruik of recycling 
verschilt erg per metaalsoort. De hoeveelheid embodied 
energy van RVS is groter dan gewoon staal doordat er chroom 
en nikkel is toegevoegd om het sterker, corrosiebestendig en 
niet-geleidend te maken. 
Aluminium wordt geproduceerd vanuit bauxiet. Bij de 
produc  e van aluminium komt bij elke ton bauxiet 3 ton 
afval vrij. Dit afval bestaat voornamelijk uit zogenaamde 
rode modder en is niet erg schadelijk, maar zorgt wel voor 
vervuiling van het oppervlaktewater. Voor de produc  e van 
een kilo aluminium is 1,5 keer zoveel energie nodig dan voor 
staal, maar het grootste deel van de energie is a  oms  g van 
waterkrachtcentrales. Bij het hergebruiken van aluminium 
is maar 5-10% nodig van de energie die nodig is voor de 
primaire produc  e. 

Figuur 2.17: Schema  sche weergave aluminiumketen. European 
Aluminium Associa  on

Tabel 2.18 Gegevens staal (ICE database)
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Tabel 2.19: Gegevens RVS en aluminium (ICE database)

Staal en aluminium kunnen alleen hergebruikt worden voor dezelfde soort legeringsproducten, terwijl bijvoorbeeld koper, 
nikkel en  n volledig kunnen worden teruggewonnen van de legering vanwaar ze onderdeel van zijn. (Ashby, 2009)
Koper is een goed geleidend en een corrosiebestendig edelmetaal waardoor het in de bouw gebruikt wordt voor leidingwerk 
en elektriciteitsbedrading, maar ook als dakgoot, regenpijp en dak- of gevelbekleding. Net als ijzererts en andere metalen komt 

Tabel 2.20 Gegevens koper (ICE database)

bij de winning van koper afval vrij en wordt het landschap aangetast door de mijnbouw. Koper hee   een lange levensduur en 
is eenvoudig te recyclen, waarbij 10-40% van de energie nodig ten opzichte van het primaire product.
Isola  emateriaal:
De embodied energy van isola  emateriaal is erg belangrijk omdat dit materiaal vaak een “trade-off ” vormt met het 
verminderen van het opera  onele energieverbruik. Isola  emateriaal wordt vaak toegevoegd om het warmteverlies van een 
gebouw te verminderen en zo de opera  onele energie. 

Gebruikelijk is om embodied energy van een materiaal uit te drukken in MJ per kg, maar voor isola  emateriaal dienen ook de 
thermische eigenschappen meegenomen te worden om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Dit kan gedaan worden 
door de dikte van het materiaal per m2 oppervlakte te nemen dat nodig is om een U-waarde van 0,2 W/m2.K te bereiken. In 
de tabellen is eerst de hoeveelheid embodied energy te zijn die nodig is voor het produceren van een kg isola  e materiaal.
Hiernaast is een a  eelding te zien waarbij een berekening is gemaakt van de dikte die nodig is voor het bereiken van een 
U-waarde van 0,2 voor verschillende isola  ematerialen. 

In de tabel is te zien dat steenwol en glaswol een grotere dikte nodig hee   om een U-waarde van 0,2 dan bijvoorbeeld EPS. 

Tabel 2.21 Gegevens steenwol en glaswolisola  e (Greenspec)
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Tabel 2.22: Gegevens Cellulose en EPS isola  e (Greenspec)

De embodied energy van EPS is echter zo veel groter dan dat 
van minerale wol dat voor minerale wol per m2 het minste 
embodied energy nodig is. (Greenspec)
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 2.3. Duurzaamheidsinstrumenten

 2.3.1 Bestaande duurzaamheidsinstrumenten

In het rapport ‘Instrumenten beoordeling en promo  e 
duurzame kantoren’ (Senter Novem, 2008) wordt een 
inventarisa  e gemaakt van de op dit moment in Nederland 
aanwezige duurzaamheidsinstrumenten (dubotools) en de 
belangrijkste interna  onale tools. Naast deze inventarisa  e 
wordt er ook een vergelijking gemaakt tussen de 
interna  onale en de in Nederland gangbare instrumenten. 
Interna  onaal gezien spelen het Amerikaanse label LEED 
(Leadership in Environmetal and Energy Design) en het Britse 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assesment Method) een grote rol als mee  nstrument voor 
duurzaamheid. Aangezien LEED de Amerikaanse regelgeving 
en referen  es als uitgangspunt hee  , maakt het deze 
methode ongeschikt voor toepassing in Europa of meer 
specifi ek in Nederland (de Amerikanen maken bijvoorbeeld 
gebruik van andere bouwmaterialen en de gestelde regels 
aan de materialen verschillen met die van Europa en 
Nederland). LEED zit zo in elkaar dat het heel ingewikkeld 
is om de Amerikaanse standaard te vervangen door andere 
referen  es van zoals Europese bouwmaterialen). De BREEAM 
methodiek daarentegen is zo opgebouwd dat na  onale 
regelgeving en referen  es gemakkelijk in te bedden zijn in de 
methodiek.  In Nederland wordt daarom de BREEAM-NL tool 
toegepast. Verder zijn in Nederland GreenCalc+, Energielabel 
voor gebouwen, EcoQuantum en GPR-gebouw geaccepteerde 
duurzaamheidtools die worden gebruikt. 

Twee van de drie kantoorrenova  es, die zijn gebruikt voor de 
case studies, zijn berekend met het duurzaamheidsinstrument 
GreenCalc+. Om de resultaten van een bestaand 
duurzaamheidsinstrument te vergelijken met de resultaten 
van de Maxergy-tool is ook de andere kantoorrenova  e (het 
DHV kantoor) berekend met GreenCalc+. 

GreenCalc is in opdracht van de Rijskgebouwendienst 
ontwikkeld door de S  ch  ng Sureac (met DGMR, het 
NIBE en NUON), aanvankelijk voor de beoordeling van 
u  liteitsgebouwen (Linden et al., 1999). GreenCalc+, de 
opvolger, is geschikt voor kantoren, scholen en woningen. 
GreenCalc+ (GC+) is een rekenprogramma waarmee de 
milieukosten kunnen worden berekend van het materiaal-, 
energie- en watergebruik van een gebouw, evenals van 
de mobiliteit van de gebouwgebruikers. Doordat met 
milieukosten wordt gewerkt, kunnen alle uitkomsten (in 
euro’s) bij elkaar worden opgeteld voor het eindresultaat. Als 
door de gebruiker een referen  egebouw of ‘milieubudget’ is 
ingevoerd, rekent GreenCalc de uitkomsten om in een ‘milieu-
index’ die aangee   hoe het gebouw scoort ten opzichte van de 
referen  e. De Rijksgebouwendienst hee   van veel gebouwen 
de milieu-index laten bepalen. (Van den Dobbelsteen, 2008) 
Dobbelsteen hee   in zijn onderzoek “Modelvergelijking 

voor de Nederlandse Green Building Tool” een vergelijkende 
studie gedaan naar de duurzaamheidtools BREEAM, LEED, 
GreenCalc+ en EcoQuantum. Uit dit onderzoek blijkt dat er 
een scheiding te maken is tussen enerzijds BREEAM en LEED 
en anderzijds GreenCalc+ en EcoQuantum. BREEAM en LEED 
zijn Mul  criteria-analyses voor meer dan het gebouw alleen 
in de vorm van checklists en GreenCalc+ en EcoQuantum zijn 
op de LCA gebaseerde rekentools, die een nauwkeurigere 
indica  e van de milieupresta  e van het gebouw weergeven. 
Voor deze tools worden vaak de presta  es op het gebied van 
energieverbruik en materiaalgebruik apart berekend en op 
een geforceerde manier bij elkaar opgeteld. Er wordt in deze 
duurzaamheidtools gestreefd naar een lifecycle op  malisa  e, 
het absolute gebruik van bronnen, en niet gestreefd naar 
gesloten kringlopen, de con  nuïteit van bronnen binnen een 
bepaalde ruimte voor een onbepaalde  jd.

 2.3.2. Maxergy berekening

 2.3.2.1 Inleiding

Maxergy is een duurzaamheidtool waarbij het 
materiaalgebruik en het energiegebruik van een gebouw met 
behulp van dezelfde fysische grootheid weergegeven wordt 
doormiddel van embodied land;  jd en ruimte, die nodig is 
om aan de materiaal- en energiebehoe  e voor een bepaalde 
func  e(bijvoorbeeld gebouwschil) in een bepaalde omgeving 
te voldoen. In deze tool worden alle bronnen tegelijk in 
beschouwing genomen en werkt alleen met absolute en 
objec  eve cijfers waarbij het landgebruik centraal staat. Het 
principe van Maxergy is het maximaliseren van de exergie, 
de kwaliteit van energie, in een systeem en daarmee het 
voorkomen van verlies van exergie, bijvoorbeeld door 
uitpu   ng van bronnen. Dit betekent dat de bronnen die 
gebruikt worden weer in hun oorspronkelijke staat hersteld 
moeten worden, zodat de con  nuïteit van de bronnen voor 
al  jd gewaarborgd blij  . Het herstellen van de oorspronkelijk 
staat kunnen we uitdrukken in land dat we nodig hebben voor 
de extrac  e van grondstoff en, de groei van materialen, de 
opwekking van energie, etc. De embodied Land (EL) van een 
productwordt uitgedrukt in hectare-jaar (ha-jaar). (Rovers, 
2011)

In de Maxergy-berekening wordt een eenheid uitgedrukt 
waarin landoppervlak en  jd met elkaar zijn verbonden 
(ha-jaar), met de gedachte dat er maar 1 aarde tot onze 
beschikking is en het oppervlak dat men kan gebruiken 
maar een beperkende factor in het geheel is. Zonne-
energie, aardwarmte en zwaartekracht zijn de enige 
externe energiebronnen buiten de biosfeer en daarmee de 
enige bronnen die kwaliteit aan ons systeem aarde kunnen 
toevoegen. Daaruit blijkt dat de bronnen en kwaliteiten die 
er zijn moeten worden behouden en dat daarnaast elke 
vierkante meter op aarde zo effi  ciënt mogelijk gebruikt moet 
worden om deze externe bronnen om te ze  en in voor de 



EXERGETISCHE KANTOORGEVEL 29

mens bruikbare energie of in andere bronnen zoals materialen 
en voedsel, zodat er in onze behoe  en voorzien kan worden. 
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen behoe  en 
die van meer of minder belang voor ons zijn: lucht (zuurstof), 
water, voedsel, materialen voor onderdak en kleding (als 
bescherming tegen de elementen), energie voor warmte en 
als laatste energie voor andere toepassingen (bijvoorbeeld 
elektriciteit voor verlich  ng). Er wordt uitgegaan van een 
kringloopbenadering, die exergie als basis hee   om te komen 
tot een zero impact gebouwde omgeving.

In de Maxergy berekening wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen hernieuwbare en hergroeibare (biobased) 
materialen. Hergroeibare materialen zijn materialen die 
op natuurlijke wijze (her)groeien, waarmee wordt bedoeld 
dat de grondstoff en, bijvoorbeeld mineralen, met zonne-
energie worden omgezet in een bruikbare bron, zoals hout. 
Hernieuwbare materialen zijn materialen die de toevoeging 
van menselijke energie (zoals elektriciteit, brandstoff en, 
arbeid) nodig hebben om grondstoff en te winnen en te 
verwerken tot bruikbare materialen, zoals staal van ijzererts. 
Maxergy gaat er echter vanuit dat beide typen materialen 
hernieuwd kunnen worden, door de toevoeging van directe 
dan wel indirecte zonne-energie, waardoor Maxergy geen 
verschil maakt tussen beiden. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen grondstoff en, materialen en producten. 

Grondstoff en
Grondstoff en zijn elementaire eenheden die op aarde 
beschikbaar zijn en waaruit materialen kunnen worden 
opgebouwd; bijvoorbeeld ijzererts, bauxiet, zouten, leem en 

zand. 

Materialen
Materialen(hernieuwbaar en hergroeibaar) zijn verwerkte 
grondstoff en (op natuurlijke wijze of door de mens) die 
als zodanig bruikbaar zijn maar nog geen func  e hebben. 
Voorbeelden van hergroeibare materialen: hout, vlas, stro 
en riet. Voorbeelden van hernieuwbare materialen: plas  c, 
kunststoff en, staal, aluminium, baksteen.

Producten
Materialen die door de mens zijn samengesteld om een 
func  e te vervullen. Bijvoorbeeld een tafel, een stoel of een 
gebouw. Na gebruik kan een product worden hergebruikt 
en een materiaal worden gerecycled. Grondstoff en die 
ondanks recycling verloren zijn gegaan kunnen weer worden 
teruggewonnen.

2.3.2.2 Embodied land berekening

De totale Embodied Land (EL) van een product wordt 
berekend vanuit verschillende databases met als input de 
hoeveelheid nieuwe en gerecyclede materialen (fi guur 2.12). 
Een eerste onderscheid dat er gemaakt wordt is tussen 
primaire en secundaire impact. De primaire impact is de 
impact van het product zelf. Daarnaast is er ook de secundaire 
impact meegerekend, namelijk de EL van de technieken en 
installa  es die nodig zijn voor energie-opwekking en –opslag 
om de materialen te fabriceren waar het product uit bestaat 
(en later ook technieken gerelateerd aan de waterkringloop). 
De ter  aire impact en verder is buiten beschouwing gelaten. 

Figuur 2.23 Schema  sche overzicht van de elementen waar embodied land uit bestaat
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Binnen de primaire impact kan ook weer onderscheid 
worden gemaakt in de directe en indirecte EL van materialen. 
Elk materiaal hee   namelijk een zeker Embodied Land, 
Embodied Energy en Embodied Water in zich. Voor de 
Embodied Land van materialen kunnen de gegevens over de 
opbrengst van oogst en winning per hectare direct worden 
vertaald in de Embodied Land van het product. Embodied 
Energy en Water moeten echter via een tussenstap worden 
omgerekend in ha-jaar en wordt bepaald door de effi  ciën  e 
van de techniek. Als laatste gebruiken sommige producten 
ook energie en/of water  jdens het gebruik ervan, dit valt 
onder het ‘opera  onele’ gedeelte.

Nieuwe versus Gerecyclede materialen
De input van de Maxergy-berekening is de hoeveelheid 
nieuwe en gerecyclede materialen die voor het eindproduct 
gebruikt gaan worden. Gerecyclede materialen worden 
in de berekening apart berekend omdat de energiekosten 
van recycling anders (kunnen) zijn dan vanuit de ruwe 
grondstoff en. Hergebruikte materialen die ‘as is’ worden 
hergebruikt, worden meegenomen door middel van 
het aangeven hoeveel ha-jaar al voor het product zijn 
gecompenseerd. Dit omzeilt compleet een complexe reeks 
van berekeningen om de compensa  e erin mee te nemen. 
Hergebruikte materialen worden als nieuw gedefi nieerd, 
alleen door middel van het al gecompenseerde landgebruik 
wordt duidelijk dat materialen al eerder gecompenseerd zijn, 
in wat voor een vorm dan ook.

Bovenop het gecompenseerde landgebruik komt verder nog 
wat energie om het materiaal bijvoorbeeld te transporteren 
en geschikt te maken voor hergebruik (fi guur 2.24). Uiteraard 
wordt ook hier weer de EL van de energietechniek (secundaire 
traject) meegenomen. Hieruit blijkt ook dat hergebruik van 
producten guns  ger is dan recycling van materialen, omdat 
het in het geheel overnemen van (de func  e van) een product 
minder energie kost om het weer geschikt te maken voor het 
volgende gebruik, dan dat het product ontmanteld moet 
worden in materialen die weer aangepast moeten worden. 
Ook demontabel bouwen/ontwerpen beperkt de energie die 
nodig is voor hergebruik.

Recycling kan daarom alleen maar meetellen als ook 
daadwerkelijk aangetoond kan worden dat de bron in een 
eerder gebruik is gecompenseerd. Behalve in het geval van 
duurzaam beheerde bossen en plantages, zullen materialen 
nu echter nog niet gecompenseerd zijn. In theorie zou een 
administra  esysteem moeten worden opgezet waarin de 
func  e, gecompenseerd landgebruik en ‘dienstjaren’ van de 
gebruikte materialen wordt bijgehouden. Op dit moment is 
een dergelijk systeem echter nog niet aan de orde en zullen 
we een gemiddelde moeten gebruiken voor recycling van 
materialen.

Figuur 2.24: Representa  e van de afschrijving van materialen. Op 
t=0 is het materiaal zojuist geproduceerd en wordt gebruikt in een 
toepassing. Vanaf nu wordt elk jaar een gelijk deel van de EL gecom-
penseerd. Op t=30, voordat de EL volledig is afgeschreven, wordt het 
materiaal gerecycled voor een nieuwe toepassing. Er komt wat EL bij 
en de nieuwe toepassing compenseert de resterende EL.

Embodied Land - Direct
De embodied land van een materiaal gee   aan hoeveel 
land en  jd het nodig hee   gehad om te ontstaan. Een kilo 
eikenhout hee   bijvoorbeeld 2,04 m2-jaar nodig gehad om 
te groeien. Dit noemen we de ‘embodied land’ (EL) van hout. 
Ook hernieuwbare materialen hebben een landoppervlak 
nodig om gewonnen te kunnen worden, zij het vrij beperkt. 
Zo kunnen we voor alle energie, materiaal- en andere 
bronnen het gerelateerde landoppervlak uitrekenen en 
bij elkaar optellen om tot een conclusie te komen over de 
duurzaamheid van een product.

Embodied Land - Indirect (met name Embodied Energy)
Naast de directe Embodied Land nemen we ook de 
energie mee die nodig is om de materialen te produceren, 
transporteren en terug te winnen, de Embodied Energy 
(EE) van materialen. Deze energie kan met verschillende 
technieken worden opgewekt en deze technieken vereisen 
weer een bepaald oppervlak en een zekere  jdsspanne, 
zodat ook de EE weer uitgedrukt kan worden in EL. Denk 
bijvoorbeeld aan vierkante meters zonnepanelen, hectares 
biomassa en het oppervlak aan bos dat nodig is om olie, 
kolen en gas te produceren. Watergebruik van materialen, 
omgerekend naar landgebruik, wordt in deze processen niet 
meegenomen. De EE kan ingedeeld worden in drie groepen: 
Produc  e, Transport en Terugwinning.

Embodied Energy Produc  e
Met de embodied Energy voor produc  e van materialen 
bedoelen we energie voor de produc  e en verwerking 
van grondstoff en tot materialen. Hier zit een verschil 
tussen hernieuwbare en hergroeibare materialen, omdat 
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hergroeibare materialen niet veel energie-input nodig hebben 
om te groeien, terwijl hernieuwbare materialen rela  ef veel 
energie behoeven voor de winning en verwerking.

Embodied Energy Transport
Ook de energie voor het transport van de grondstoff en, 
materialen en producten is onderdeel van de embodied 
energy. De cijfers van de EE voor de produc  e en transport 
worden niet apart in beeld gebracht, waardoor nog niet 
duidelijk is welke voordelen lokale produc  e en verwerking 
bieden. 

Embodied Energy Terugwinnen
Het principe van Maxergy is dat er geen kwaliteit verloren 
gaat en dit betekent ook dat de oorspronkelijke staat hersteld 
moet worden. Materialen en producten kunnen vele malen 
gerecycled en hergebruikt worden, maar hoe zuiver en 
effi  ciënt de recyclingstappen ook zijn, in elke fase is een zeker 
verlies aan grondstoff en onvermijdelijk. Deze grondstoff en 
gaan echter niet verloren, maar verspreiden zich weer in 
zeer lage concentra  es over de aarde. Om exergie-verlies 
te voorkomen en omdat het uiteindelijk doel van gesloten 
kringlopen is om een constante stroom van materialen te 
leveren, ook voor alle genera  es die nog komen, moet je 
deze grondstoff en weer ‘terugwinnen’. 

Het terugwinnen van deze grondstoff en wordt daarom 
meegenomen in de EE van de materialen. Ook hier komt 
het grote verschil tussen hergroeibaren en hernieuwbaren 
om de hoek kijken. De basisgrondstoff en van hergroeibaren 
‘reorganiseren’ zichzelf weer tot een bruikbaar materiaal 
zonder de input van door mensen opgewekte energie. De 
EE voor het terugwinnen van hergroeibaren is daarom nul. 
Wel wordt er ruimte gereserveerd voor het teruggroeien van 
deze planten en bomen via de EL waar een natuurlijk aanvoer 
van energie is, namelijk zonnestraling. Het terugwinnen 
van grondstoff en voor hernieuwbare materialen uit zeer 
lage concentra  es, zoals aluminium en ijzer, is echter zeer 
energie-intensief.

Embodied Land - Opera  oneel
Voor sommige producten kan er voor het gebruik van 
het product nog extra energie nodig zijn, zoals voor 
elektrische apparaten en gebouwen (de watervraag is buiten 
beschouwing gelaten). Ook deze energie wordt meegenomen 
in de uiteindelijke embodied land. Wanneer voor de 
energievoorziening gebruik wordt gemaakt van duurzame 
energiebronnen die niet con  nu energie kunnen leveren 
(zoals zon en wind), dan moet een deel van deze energie 
ook worden opgeslagen om de fl uctua  es in de duurzame 
energievoorziening op te slaan.

Figuur 2.25 Schema  sche overzicht van de elementen waar embodied land uit bestaat
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In deze eerste versie zijn nog niet alle op  es voor 
energieopwekking en –opslag meegenomen. Er is voor deze 
berekening gekozen voor de meest eff ec  eve vorm van opslag 
in termen van landgebruik doorgerekend, zie bijlage (Analyse 
Energieroutes Leo Gommans, 2011). Deze tabel laat zien dat 
voor elektriciteitsopwekking en –opslag qua ruimtebeslag 
het beste gekozen kan worden voor PV met seizoensopslag 
in waterstof. Daarnaast is aangenomen dat dag-/nachtopslag 
in accu’s (elektriciteit) plaatsvindt. Voor warmteopwekking 
kan in termen van landgebruik het beste worden gekozen 
voor directe opwekking met zonnecollectoren en dag-/
nachtopslag in collectorvaten. De seizoensopslag kan het 
beste plaatsvinden in waterstof waarbij de elektriciteit 
voor elektrolyse weer wordt verkregen uit zonnepanelen. 
De waterstof wordt wanneer er vraag is weer omgezet in 
elektriciteit en vervolgens in warmte met warmtepompen.

Embodied Land - Techniek
Naast de primaire impact van de gebruikte materialen 
zelf, vereist de produc  e van de energietechniek die de 
EE omzet in EL natuurlijk ook materialen en energie, de EL 
van de energietechniek. Ook deze secundaire impact wordt 
meegenomen in de berekening. Uiteindelijk is de bedoeling 
dat de gebruiker van de Maxergy-berekening een keuze 
kan maken uit een scala aan (energie)technieken. In deze 
versie kan echter alleen nog gebruik worden gemaakt van 
zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (mul  kristallijn 
PV) en voor warmteopwekking met zonnecollectoren. Er is 
gekozen om deze technieken het eerst uit te werken, omdat 
zij qua ruimtebeslag het guns  gste uitpakken. Op dit moment 
is de Embodied Land nog niet berekend van de materialen 
van de PV panelen.

 2.3.2.3 Vergelijking met andere tools

De opzet van de MAXergy-tool doet denken aan de benadering 
van de LCA en Ecological Footprint. Bij een LCA methode 
wordt de milieu-impact van alle processen in de keten van 
een product weergegeven voor verschillende thema’s. Met 
een wegingsfactor worden deze eff ecten gebundeld tot één 
score voor de totale impact van een product. Elke fase in 
de levenscyclus kent echter een foutmarge, die zich bij elk 
proces verder opstapelt. Met behulp van wegingsfactoren 
worden de fases bij elkaar opgeteld om tot 1 eindcijfer te 
komen. De MAXergy benadering en de ecological footprint 
benadering hebben veel overeenkomsten. Ze geven beiden 
een eindresultaat in de benodigde hectares voor een product/
dienst (MAXergy) of persoon/stad/regio/land (Footprint). 
Een verschil met de Maxergy-berekening is dat Footprint de 
consump  e in hectares afzet tegen de beschikbare grond in 
de wereld waardoor duidelijk wordt of we meer gebruiken 
dan er is of niet. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 
produc  viteit van de grond. Bij Maxergy wordt gekeken naar 
de  jd die nodig is voor de omze   ng van zonne-energie tot 
een bruikbare bron. Een ander verschil is dat bij de footprint 

hernieuwbare materialen zoals staal en aluminium buiten 
beschouwing worden gelaten, omdat deze zich niet kunnen 
regenereren/reorganiseren binnen een menselijke  jdschaal. 
(Rovers, 2011)

Berekening
In dit hoofdstuk zal een uitleg worden gegeven van de 
uitkomst van de Embodied Land van een aantal materialen. 
Er is een Maxergy-berekening gemaakt voor 1 kg hout, beton 
en aluminium(primair en gerecycled). In de bijlagen volgt een 
gedetailleerde uitleg van de berekeningen en de keuzes die 
gemaakt zijn om te komen tot een Embodied Land van een 
product.

-  Hout (grove den), gezaagd

Te zien is dat voor deze houtsoort per kilogram 2,1 m2-jaar 
nodig is om te groeien. Omdat het gaat om gezaagd hout 
is er 0,02 m2-jaar nodig voor embodied energy(produc  e, 
transport) van het materiaal.

- Beton

Te zien is dat voor een kilogram beton heel weinig directe 
Embodied Land (ELd) nodig voor het zand, grind en cement te 
winnen. Voor de produc  e, transport (EL embodied energy) 
van beton is per kg 0,002 m2-jaar nodig. Voor 1 kg beton 
is bijna 5 m2-jaar nodig voor EL (return), de hoeveelheid 
energie die nodig is om de grondstoff en van 1 kg beton weer 
terug te winnen wanneer het beton niet gerecycled wordt.
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- Aluminium

Voor de winning van bauxiet, dat nodig is voor 1kg aluminium 
0,0005 m2-jaar nodig is. Voor de Embodied Energie die nodig 
is voor de produc  e en transport van 1kg aluminium is 0,7 m2-
jaar nodig. De ELre, Embodied Land, voor het terugwinnen 
van 1kg aluminium is 27814 m2-jaar. Dit terugwinnen moet 
gebeuren wanneer het aluminium niet gerecycled wordt 
en dus in de natuur terecht komt. Te zien is dus dat het 
enorm veel energie, en dus ruimte, kost om aluminium weer 
terug te winnen. Dit terugwinnen gebeurt door het fi lteren 
van metaaldeeltjes uit zeewater. Aluminium is echter een 
materiaal dat heel goed te recyclen is en bij recycling zijn 
eigenschappen volledig behoudt, waardoor de kwaliteit gelijk 
blij  . Door het recyclen wordt als het ware een kringloop 
gecreëerd, waardoor het aluminium niet teruggewonnen 
hoe   te worden.

In de bovenstaande grafi ek is de hoeveelheid Embodied 
Land te zien dat nodig is voor 1kg aluminium dat voor 94% 
gerecycled wordt. Dit is het recyclingspercentage dat voor 
aluminium bekend is. Voor het recyclen van 1kg aluminium 
is 0,052 m2-jaar (ELrec) benodigd. Te zien is dat er voor 
gerecycled aluminium minder embodied energy nodig is dan 
voor primair aluminium. Voor 1 kg aluminium is nog wel 1669 
m2-jaar nodig voor de terugwinning van de 6% die niet wordt 
gerecycled en dus in de natuur terecht komt. (Rovers, 2011)

 2.4 Conclusie en discussie Maxergy

Een embodied land berekening met behulp van Maxergy laat 
een hele andere benadering van duurzaamheid zien dan de 
bekende duurzaamheidsinstrumenten zoals GreenCalc+ en 
BREEAM. Bij een bestaand duurzaamheidsinstrument zoals 
GreenCalc+ worden wegingsfactoren gebruikt om materiaal- 
en energiegebruik in één score uit te drukken. Bij een embodied 
land berekening kan het energie- en materiaalgebruik in 
dezelfde fysische grootheid worden weergegeven, ha-jaar. 
Doordat er uit wordt gegaan van gesloten kringlopen, is 
het verschil in uitkomst tussen hergroeibare (biobased) 
materialen en hernieuwbare materialen erg groot. Dit komt 
doordat alle materialen hetzelfde worden beoordeeld. 
Wanneer een materiaal niet meer een gesloten kringloop 
vormt, omdat deze bijvoorbeeld niet gerecycled wordt, maar 
in de natuur terrecht komt, is veel energie nodig dit materiaal 
weer terug te winnen. Hergroeibare materialen (biobased) 
kunnen op natuurlijke wijze (her)groeien, waarbij bijna geen 
menselijke energie nodig is om weer in oorspronkelijke staat 
te herstellen.

Discussie:
De opera  onal energy, de elektriciteit en warmtebehoe  e 
die nodig is  jdens de gebruiksfase van een gebouw, wordt in 
de embodied land berekening opgewekt door zonnepanelen 
en zonnecollectoren. Deze duurzame energietechnieken 
kunnen echter niet con  nu energie leveren (zonne-energie), 
waardoor gebruikt gemaakt moet worden van dag/nacht- en 
seizoensopslag. Voor de dag- en nachtopslag wordt gebruik 
gemaakt van accu’s voor elektriciteit en een collectorvat voor 
warmte. Seizoensopslag wordt gerealiseerd met waterstof 
uit elektrolyse met zonnepanelen, waarna waterstof weer 
in warmte wordt omgezet met warmtepompen. Door het 
rendement van deze technieken moet 3x zoveel elektriciteit 
worden opgewekt om een goede buff er voor de dalperioden 
te garanderen. De techniek voor het opwekken en opslaan 
van energie is dus erg bepalend voor de embodied land 
berekening.

De gegevens van de embodied energy, die nodig is voor de 
produc  e en transport van materialen zijn a  oms  g van 
de ICE database. In hoofdstuk 2.2.2 is te lezen dat deze 
database wel betrouwbaar is, maar er wel veel varia  es in 
de verschillende embodied energy databases zi  en, door 
de vele parameters waarop embodied energy berekeningen 
gebaseerd zijn. 

Voor de opwekking van de embodied energy, die nodig is 
voor de produc  e en transport van materialen, wordt een 
bepaalde techniek gebruikt. Er is gekozen om de elektriciteit 
op te wekken met zonnepanelen (mul  kristallijn PV) en 
de warmteopwekking met zonnecollectoren, omdat deze 
technieken het meest eff ec  ef zijn qua ruimtebeslag. De 
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uitkomst van de berekening is dus erg a  ankelijk van de 
techniek, die wordt gebruikt voor de omze   ng van embodied 
energy naar embodied land.

Metalen hebben een grote invloed op de uitkomst van 
de Embodied land berekening. Vooral de embodied land 
voor het terugwinnen van metalen zijn erg hoog. Er wordt 
uitgegaan dat alle metalen, die niet worden gerecycled, 
uiteindelijk in zeer lage concentra  es verspreid worden 
over de aarde. De gegevens voor het energieverbruik voor 
het terugwinnen van grondstoff en zijn a  oms  g van het 
onderzoek van (Bardi,2010). Dit terugwinnen gebeurt door 
het fi lteren van zeewater. Het fi lteren gebeurt door het 
zeewater door een membraan te pompen. In dit ar  kel 
gee   hij aan hoeveel zeewater gefi lterd moet worden om de 
(land)winning van de grondstof te evenaren. Door deze twee 
getallen op elkaar te delen ontstaat de hoeveelheid water die 
gefi lterd moet worden om 1 kg van het materiaal te winnen. 
Voor het energiegebruik om 1 ton water te fi lteren gaat hij er 
van uit dat dit vergelijkbaar is met de huidige desalinisa  e-
installa  es, namelijk 2,5 kWh/ton zeewater. Verder is 
aangenomen dat de winning van het metaal uit het gefi lterde 
zeewater 100% is en dat er maar 1 element tegelijk in het 
membraan kan worden gevangen. Ook deze embodied land 
berekening is dus erg a  ankelijk van de techniek, die wordt 
toegepast om deze metaaldeeltjes terug te winnen. 
in werkelijkheid wordt de embodied energy, in tegenstelling 
tot de Maxergy berekening, voor het grootste deel opgewekt 
door fossiele brandstoff en. Om een realis  sch beeld te 
krijgen van de landimpact dat voor deze energiemix nodig is, 
zou hiervoor eigenlijk ook een berekening gemaakt moeten 
worden. 

Tabel 2.26 overzicht landgebruik benodigd voor het winnen van 
fossiele brandstoff en. Stöglehner(2003)

In een onderzoek van (Stöglehner, 2003) is berekend hoeveel 
m2-jaar er nodig is om 1 MJ kolen, olie en gas te winnen(zie 
tabel 2.26). 
Deze berekeningen zijn ook gemaakt voor hernieuwbare 
energiebronnen(tabel 2.27), vergelijkbaar met de maxergy 
berekening. In deze tabel is te zien dat voor het opwekken 
van zonne-energie en windenergie veel minder land nodig is 
dan voor fossiele brandstoff en.

Tabel 2.27 overzicht landgebruik benodigd voor het opwekken van 
hernieuwbare energie. Stöglehner(2003)

tabel 2.28: Landgebruik energiesoorten m2.jaar/MJ in Nederland

Om een embodied landberekening te maken gebaseerd 
op fossiele brandstoff en zal een verhouding aangehouden 
moeten worden. Fossiele brandstoff en kunnen namelijk 
bestaan uit kolen, gas of olie. Voor deze verhouding zullen 
gegevens worden gebruikt van het jaar 2010 in Nederland. De 
energiemix in 2010 in Nederland was 24,9% kolen, 59% gas, 
2% olie en de rest bestaat uit biomassa, uranium, wind en voor 
1% uit zonne-energie. (World Bank Indicators, netherlands, 
energy produc  on & use, 2010) Voor de berekening van 
het landgebruik, wanneer alle energie wordt opgewekt 
door fossiele brandstoff en, zullen dus de waarden worden 
aangehouden die in de tabel 2.15 staan. Door de gegevens 
van fi guur 2.15 te vermenigvuldigen met het percentage van 
elke energiesoort die in Nederland wordt gebruikt kan per MJ 
energie worden uitgerekend hoeveel m2.jaar hiervoor nodig 
is.(tabel 2.28)
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3. CASE STUDIES

 3.1 Inleiding

In dit onderzoek zullen een drietal casestudies worden 
gedaan van bestaande kantoorrenova  es. In de casestudies 
zal een vergelijking worden gemaakt van de situa  e voor en 
na de renova  e. De volgende berekeningen zullen worden 
gemaakt:

- Opera  onal energy van de ruimte voor en na de  
 renova  e; jaarlijkse warmte- en koellast in MJ

- Embodied energy van de gevel voor en na de reno 
 va  e; hoeveelheid energie benodigd voor het pro 
 duceren van materialen in MJ

- Embodied land van de gevel en achterliggende  
 ruimte voor en na de renova  e; hoeveelheid land  
 benodigd voor het produceren van materialen  
 en opera  onal energy, in m2. Bij de embodied  
 landberekening zijn recyclingspercentages belangrijk. 
 Deze zijn te zien in bijlae B.1. Bij de embodied land  
 berekening zal een berekening worden gemaakt,  
 waarbij alle energie wordt opgewekt door zonne- 
 energie en een berekening waarbij embodied  
 energy en opera  onal energy wordt opgewekt door  
 fossiele brandstoff en.

- GreenCalc+ berekening van de gebouwen na de  
 renova  e

De resultaten van deze berekeningen zullen worden vergeleken 
met de resultaten van een bestaande duurzaamheidstool 
(GreenCalc+), waarna een conclusie kan worden getrokken.

Voor de casestudies is gekozen voor de volgende projecten;

-  DHV kantoor, Amersfoort; renova  e waarbij de  
 gevel is vervangen en het interieur grotendeels is  
 behouden.
- WNF kantoor, Zeist; renova  e waarbij een gedeelte  
 van het gebouw is gesloopt en een gedeelte is  
 gestript.
- Central Post, Ro  erdam; renova  e van het   
 bestaande postkantoor, waarbij de gevel   
 gedeeltelijk is vervangen.

Voor de berekeningen van de opera  onal energy, embodied 
energy en embodied land van de projecten voor en na de 
renova  e is gekozen om maar een gedeelte van elk gebouw 
te toetsen. Dit bespaart veel werk en doordat de gebouwen 
dezelfde func  e hebben en vergelijkbaar zijn kunnen 
betrouwbare resultaten worden gekregen. Gekozen is om 
een berekening te maken van 2 kantoorruimtes verdeeld over 
twee verdiepingen achter de Zuid georiënteerde buitengevel. 
De kantoorruimte is namelijk de meest relevante ruimte in 

het gebouw en de oriënta  e op het zuiden hee   het meest 
eff ect hee   op de jaarlijkse koel- en warmtelast. De keuze 
voor twee verdiepingen is gemaakt om een betere vergelijking 
te kunnen maken tussen de gebouwen. De gevel van het 
Central Post gebouw in Ro  erdam is namelijk repeterend 
over twee verdiepingen en de gevels van overige projecten 
zijn repeterend over 1 verdieping. 

De gesimuleerde ruimte hee   een breedte van 8 meter, 
een lengte van 8m en een totale hoogte van 7m over 2 
verdiepingen (fi guur 3.1). Er is gekozen voor een lengte en 
breedtemaat groter dan een standaardkantoor, omdat de 
verdiepingen van gebouwen bestaan uit kantoortuinen. Er is 
gekozen om voor elk gebouw dezelfde technische installa  e 
toe te passen, omdat hierdoor de invloed van de gevels op de 
energievraag beter vergeleken kan worden. De case studies 
komen dus niet geheel overeen met de realiteit, maar zijn 
simula  es.

Figuur 3.1: Pla  egrond en doorsnede  simula  e case studies
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3.2 HOOFDKANTOOR DHV AMERSFOORT

Figuur 3.2: Exterieur, interieur & doorsnede gevel hoofdkantoor 
DHV Amersfoort
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 3.2.1. Algemene gegevens

Project:   Renova  e hoofdkantoor Advies- en  
  ingenieursbureau DHV Amersfoort
Bouw  jd:  Mei 2008 - Januari 2011
Vloeroppervlak: 19.200 m2 bvo (drie bouwlagen, 5   
  kantoorvloeren)
Architect: D. Zuiderhoek (origineel) en DHV-architect  
  Roel Brouwers (renova  e)
Ontwerpteam:  Integraal team van DHV:    
  Projectmanagement, bouwkunde, W- en  
  E-installa  es, bouwfysica, brandveiligheid,  
  construc  es
GreenCalc score: 218 (zie bijlage)
Energielabel: A
 
 3.2.2. Projectomschrijving

Het DHV-gebouw in Amersfoort dateert uit 1970 en werd 
des  jds als kantoortuin ontworpen door architect Zuiderhoek. 
Het gebouw func  oneerde ruimtelijk goed, maar was intussen 
technisch verouderd. De gevels moesten worden vervangen 
en de technische installa  es waren energe  sch gezien niet 
meer aanvaardbaar. Juist omdat het gebouw als kantoortuin 
nog steeds als erg aangenaam wordt ervaren, is vrijwel 
onmiddellijk besloten tot renova  e in plaats van nieuwbouw. 
Er is een technische haalbaarheidsstudie gedaan naar de 
mogelijkheid om het gebouw energe  sch en qua uitstraling 
aan te passen aan de huidige eisen, zodat het gebouw weer 
20 tot 25 jaar meekan. Dat is bereikt door de keuze voor een 
volledig transparante gevel. De duurzame renova  e van het 
veer  g jaar oude DHV kantoorpand hee   er voor gezorgd dat 
het gebouw van energielabel G naar A is gebracht. 

De volgende uitgangspunten zijn genomen om tot een 
gewenst gebouw te komen:

- Realiseer een forse energiebesparing;
- Behoud de grote tevredenheid onder de gebruik 
 ers;
- Voldoe aan de huidige eisen ten aanzien van brand 
 veiligheid en -beheersbaarheid;
- De gebruikskosten van het gebouw mogen niet  
 s  jgen;
- De levensduur en de func  e van het gebouw zijn  
 bepalend voor het ontwerp;
- Stem energiebesparende maatregelen en duur 
 zame energiebronnen af op het beheer van het  
 gebouw;
- Kies voor materialen die het milieu zo min mogelijk  
 belasten en let hierbij ook op de gebruik- en afval 
 fase.

Op basis van deze uitgangspunten werd een integraal team 
van specialisten geïnspireerd om met het budget van een 

reguliere renova  e, een duurzame renova  e te realiseren. 
Juist door de integrale aanpak komt er een duurzamer 
ontwerp op tafel. De verbetering van de gebouwschil en 
installa  es worden direct met elkaar in verband gebracht 
en dat levert weer meer energiebesparing op  jdens de 
exploita  efase.

Om de gewenste uitgangspunten te realiseren is een breed 
pakket aan maatregelen genomen, die samen een duurzaam 
kantoorgebouw opleveren:

- De volledig nieuwe aluminium vliesgevel,   
 voorzien van HR++ glas, combineert betere   
 daglich  oetreding met zongestuurde lichtwering.  
 Dit levert energiebesparing en extra comfort op.
- Het grote dak werd extra geïsoleerd en afgewerkt  
 met een lichte kleur dakbedekking. 
 Naast energiebesparing voor verwarming   
 resulteert dit ook in minder opwarming in de zomer  
 en dus energiebesparing en meer comfort.
- De verlich  ng is hoogfrequent en voorzien van  
 aanwezigheidsdetec  e en daglichtschakeling en is  
 dus energiebesparend.
- Intelligente en energiezuinige klimaa  nstalla  es  
 met laag temperatuur verwarming en hoog   
 temperatuur koeling winnen warmte en vocht terug  
 uit ven  la  elucht voor hergebruik;
- Hergebruik en toepassing van milieuvriendelijke  
 materialen zorgt voor minder belas  ng op milieu  
 en omgeving.
- Innova  eve brandcompar  mentering met   
 watermistschermen zorgen voor op  male   
 mogelijkheden voor beheersing van brand. Het  
 open karakter van het kantoorpand blij   met deze  
 dynamische brandcompar  mentering geheel  
 behouden.

De opdrachtgever hee   de nadrukkelijke afweging gemaakt 
tussen sloop + nieuwbouw en renova  e. Deze afweging was 
eenvoudig; de kosten voor renova  e zijn een kwart van de 
kosten van nieuwbouw. Na de renova  e is het kantoor op 
nieuwbouwniveau gekomen. Het gebouw hee   een A-label 
en de te verwachten onderhoudskosten liggen niet hoger dan 
die voor een nieuwbouw kantoor.
De posi  eve ontwikkeling is terug te zien in de taxa  ewaarde 
van het pand. De taxa  ewaarde is met meer dan de kosten van 
de renova  e gestegen, terwijl van andere panden in dezelfde 
periode de taxa  ewaarde gedaald is. Dit is een refl ec  e van 
de toegenomen marktwaardering voor panden met een 
groen energielabel. Het kantoor is met de grote open ruimtes 
bovendien uitstekend geschikt voor Het Nieuwe Werken en 
blij   daarmee van hoge func  onele waarde.
Innova  e

Om aan de hedendaagse brandveiligheidseisen te voldoen 
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moest de open kantoortuin in brandcompar  menten worden 
opgedeeld. Deze brandcompar  menten zijn aangelegd door 
de realisa  e  van een wereldwijd uniek watermistsysteem als 
dynamische brandscheiding. Dankzij dit watermistsysteem 
kan het open karakter van het hoofdkantoor behouden 
worden. Met dit watermistsysteem wordt de beheersbaarheid 
van brand gegarandeerd. Dit systeem zorgt op de grens tussen 
de kantoorvloeren en het atrium voor een dichte nevel van 
waterdruppels. Die vormt bij brand een barrière. Dankzij deze 
nevel blij   de brand beperkt tot de betreff ende kantoorvloer. 
Bovendien hee   het watermistscherm een koelend eff ect en 
een wassende werking op de rook. De techniek wordt op deze 
manier nog nergens in de wereld toegepast. Het vervangt 
de fysieke afscheidingen, die tradi  onele kantoorgebouwen 
verdelen in brandcompar  menten. De opdrachtgever hee   
dit systeem voor kantoorpanden bedacht. Het is beduidend 
goedkoper dan sprinklerinstalla  es, eenvoudiger aan te 
leggen en er is aanzienlijk minder materiaal voor nodig.

De trias energe  ca is gebruikt als leidraad voor een 
klimaatneutraal kantoor. Op dit moment wordt dat nog niet 
bereikt. De installa  es zijn er wel volledig op voorbereid, 
maar de bestaande verwarmingsketels en koelmachines 
waren nog dermate goed dat hergebruik zinvol was en 
ook hergebruik hoort bij duurzaamheid. Ze zijn nu echter 
afgesteld op lagetemperatuurverwarming (55 – 30°C) en 
hogetemperatuurkoeling (10 -18 °C) en worden geregeld 
op basis van binnen- en buitentemperatuur en vraag en 
aanbod. Als ze over een jaar of  en echt aan vervanging toe 
zijn, wordt bekeken wat de meest duurzame oplossing is. 
Door de gekozen temperatuurtrajecten kan dan naar diverse 
duurzame energiebronnen worden gekeken.

Energielabel
De oude situa  e had een G-label en dat moest A worden 
conform de huidige eisen aan nieuwbouw. Er is veel gekeken 
naar de eff ecten, die maatregelen op elkaar hebben. Bij een 
te dik isola  epakket wordt in de zomer meer koelcapaciteit 
vereist en hee   ook nega  eve gevolgen voor de zwaarte 
van de construc  e van de gevel. Daar is dus een op  mum 
in gezocht. Daarbij is lichtgekleurde dakbedekking toegepast 
om de temperatuur van de dakconstruc  e zo min mogelijk te 
laten oplopen.

PV-panelen
Er is gekozen om geen PV-panelen op het dak te plaatsen, 
omdat de lichte dakconstruc  e van dunnen staalplaten niet 
sterk genoeg was en platliggende folie te weinig rendement 
oplevert in de bosrijke omgeving.

Induc  e-units
De oude houten gevel met enkel glas is vervangen door 
een geanodiseerde aluminium gevel met HR++ glas met 
een ZTA waarde van 0,26. De gebouwschil hee   hierdoor 
een Rc waarde van 5. Er is gekozen voor een volledig 

transparante gevel, zodat er vanuit de werkplekken zicht is 
op de bosrijke omgeving en de daglich  oetreding maximaal. 
De isola  ewaarde van de gevel is maximaal verbeterd 
dankzij het isola  eglas en de thermisch onderbroken smalle 
profi elen. Om zoninstraling te beperken is uiteindelijk 
gekozen voor automa  sche lichtwering aan de binnenkant. 
De warmte binnen tussen het raam en de lichtwering wordt 
afgevoerd zodat de werkplekken beperkt opwarmen. Het 
alterna  ef voor de bestaande klimaa  nstalla  es was minder 
vanzelfsprekend. In de oude situa  e werd het gebouw 
gecondi  oneerd met lucht, voor zowel verwarming als 
koeling. De lucht werd bevoch  gd met dure stoom en er 
verdween con  nu 220.000 m3/uur warme ven  la  elucht 
naar buiten. Dat was energe  sch een slechte oplossing. Er 
is nu gekozen voor water gedragen temperatuuroverdracht 
met warmte- en voch  erugwinning uit de ven  la  elucht, 
die toch noodzakelijkerwijs nog steeds wel zo’n 90.000 m3/u 
behelst. In het plafond zijn induc  e-units aangebracht voor 
de verwarming en koeling.

Afvoer van warmte
Te veel warmte wordt direct afgevoerd. Zoals bijvoorbeeld 
de warmte die tussen de lichtwering en het glas ontstaat. 
Zonwering buiten was las  g aan te brengen door de vorm van 
het gebouw. Er is daarom voor binnenzonwering gekozen, De 
te warme lucht langs de gevel wordt naar buiten afgevoerd. 
WTW was (nog) niet zinvol, omdat de overtollige warmte nog 
niet is op te slaan en her te gebruiken. Mogelijk is daar later 
wel profi jt van te trekken. Dat geldt ook voor de modulaire 
opzet van de installa  es. Dit levert nu nog niets op, maar 
maakt later wel een eenvoudige aanpassing aan het systeem 
mogelijk. Intussen levert de renova  e wel al een besparing 
van 77 procent op de gasrekening op en een CO2-reduc  e 
van 41 procent. 

Hergebruik
Bij duurzaamheid hoort ook verstandig omgaan met 
grondstoff en. Het hergebruik van het gebouw scoort dus 
hoog. Hergebruik op materiaalniveau was las  ger. Enkele 
materialen zijn hergebruikt, zoals het oude la  enplafond 
op de begane grond, waarvan alle la  en zijn geschuurd en 
teruggeplaatst. Eventuele aanvullingen zijn met FSC-hout 
gedaan. Ook de aluminium profi elen van het systeemplafond 
op de verdiepingen zijn opnieuw gebruikt. De plafonds 
moesten worden aangepast aan de induc  e-units die zijn 
geplaatst. De oude gele plafondplaten pasten daardoor niet 
meer en zijn vervangen door nieuwe frisse wi  e. Er hee   
een verregaande afvalscheiding plaatsgevonden  jdens de 
verbouwing. (Bouwwereld)
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Embodied energy
In fi guur 3.4 is te zien dat de embodied 
energy benodigd voor de nieuwe gevel 
5 maal zo groot is als voor de bestaande 
gevel. Dit is een gevolg van de grote ho-
eveelheid aluminium en glas dat is ge-
bruikt in de nieuwe gevel. Bij aluminium 
zit er echter een groot verschil in embod-
ied energy tussen primair produc  e en 
recycling. Voor de renova  e van het DHV 
kantoor is een vliesgevel van Schuco ge-
bruikt, die bestaat uit 33% gerecycled alu-
minium. In de bouwsector in Nederland 
wordt 94% van het gebruikte aluminium 
gerecycled, waardoor veel embodied en-
ergy wordt bespaard. Het probleem bij het 
recyclen van aluminiumprofi elen ligt bij 
het isola  emateriaal, dat wordt toegepast 
in de profi elen. Verder is er momenteel te 
weinig schroot om de behoe  e voor aluminium te voorzien, waardoor er nog steeds veel nieuw aluminium geproduceerd 
wordt (aluminiumcentrum). Het HR++ glas dat in de nieuwe gevel is gebruikt hee   een veel lagere U-waarde, maar kost meer 
energie om te produceren dan het enkel glas dat in de bestaande gevel is toegepast.

 3.2.3. Energieverbruik

Voor het energieverbruik van het gebouw zal alleen gekeken worden naar de jaarlijkse warmte- en koellast. Belangrijk voor de 
deze berekening zijn de Rc-waarden van de gevels,  glassoort en het type installa  e. Deze zullen worden ingevoerd in het VABI 
114 programma om de jaarlijkse warmte- en koudelast te kunnen berekenen. (zie bijlage D.1. voor berekening)

 3.2.4. Materiaalgebruik

Voor het materiaalgebruik in dit project is de hoeveelheid embodied energy uitgerekend dat nodig is voor de gevel voor en 
na de renova  e. Hieruit zal blijken wat het eff ect is van de verbeterde thermische waarde van een gevel op de hoeveelheid 
embodied energy dat nodig is. (zie bijlage D.1. voor gegevens en berekening)

 3.2.5. Resultaten

Opera  onal  energy:
In fi guur 3.3 is te zien dat de jaarlijkse 
koellast en de jaarlijkse warmtelast na de 
renova  e zijn afgenomen ten gevolge van 
de verbeterde thermische eigenschappen 
van de nieuwe gevel. De warmtelast is 
in verhouding meer afgenomen dan de 
koellast doordat er door de nieuwe gevel 
minder warmteverlies optreed. De koellast 
vooral afgenomen door het gebruik van 
automa  sche binnenzonwering het 
verlagen van de ZTA waarde van het glas.

Figuur 3.3: Opera  onal energy DHV voor en na renova  e

Figuur 3.4: Embodied energy gevel DHV  voor en na renova  e
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Embodied land
De fi guur 3.6 hiernaast zijn de resultaten 
van de Embodied Land benodigd voor 
de materialen en de opera  onal energy 
van de situa  e voor en na de renova  e 
weergegeven, berekend met behulp van 
de Maxergy-tool. In deze tool wordt er 
vanuit gegaan dat alle energie(opera  onal 
en embodied) wordt opgewekt door 
zonne-energie. Te zien is dat de Embodied 
Land benodigd voor de materialen vele 
malen groter is dan de Embodied Land 
van de opera  onal energy. Dit gee   een 
ander beeld als de resultaten van de 
totale energie(embodied en opera  onal), 
waarbij niet het materiaalgebruik maar de 
opera  onal energy de maatgevende factor 
was. Voor de nieuwe gevel is bijna 10 maal 
zoveel embodied land nodig als voor de 
bestaande gevel. Dit is het gevolg van de 
materialen die gebruikt zijn. Voor de nieuwe gevel is veel aluminium gebruikt, dat slecht scoort op het gebied van landgebruik. 
Wanneer aluminium niet gerecycled wordt er geen gesloten kringloop gecreëerd, waardoor veel exergie verloren gaat. 
Maxergy stree   naar gesloten kringlopen, dus moet het verloren materialen weer teruggewonnen worden. Om aluminium 
weer terug te winnen is veel energie nodig en dus veel land om deze energie doormiddel van zonne-energie op te wekken. 

Totale energie (Opera  onal en Embodied)
In fi guur 3.5 hiernaast zijn de opera  onal 
en de embodied energy tegenover 
elkaar gezet gedurende een levensduur 
van 30 jaar. In deze grafi ek is te zien 
dat de embodied energy van de gevel 
na de renova  e veel groter is dan voor 
de renova  e. Gedurende 30 jaar is de 
opera  onal energy a  oms  g van de 
koellast echter de grootste energiepost. De 
warmtelast is gedurende een levensduur 
van 30 jaar bijna verwaarloosbaar ten 
opzichte van de andere energieposten.

Figuur 3.5: Totale energie (opera  onal+embodied) DHV voor en na renova  e

Figuur 3.6: Embodied land zonne-energie DHV voor en na renova  e
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Embodied land fossiele brandstoff en
In werkelijkheid wordt er bij het DHV 
kantoor geen zonne-energie gebruikt 
en worden de materialen van de gevel 
ook niet geheel geproduceerd met 
behulp van zonne-energie. In fi guur 3.7 
zijn daarom de resultaten te zien van de 
embodied land wanneer de opera  onele 
en embodied energy zijn opgewekt door 
fossiele brandstoff en. In deze situa  e is 
de embodied land voor de opera  onal 
energy weer maatgevend ten opzichte van 
de materialen. Ook is te zien dat in deze 
situa  e veel meer embodied land nodig 
is dan wanneer zonne-energie wordt 
gebruikt.

Figuur 3.7: Embodied land fossiele brandstoff en DHV voor en na renova  e
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3.3 HOOFDKANTOOR WNF ZEIST

Figuur 3.8: Gevel hoofdkantoor WNF Zeist
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 3.3.1. Algemene gegevens:

Project:   Renova  e WNF kantoor Zeist
Oplevering  2006
Vloeroppervlak:  3.800 m2
Architect:   RAU architecten
Func  e:    kantoor
GreenCalc score:  269
Energielabel:  A++

 3.3.2. Projectomschrijving

Van een oud laboratorium uit 1954 hee   Thomas Rau 
voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) een nieuw kantoor 
gemaakt. Oud en nieuw gaan sub  el in elkaar over. Het is een 
samenspel van strakke houten lijnen met een keramische 
blob als ingangspar  j. Het oorspronkelijke kruisvormige 
gebouw was strak en zakelijk vorm gegeven, de sfeer was 
somber. Het interieur kenmerkte zich door een donker 
gangenstelsel en rond het gebouw stonden vele bijgebouwen. 
Dit oorspronkelijke gebouw is volledig gerevitaliseerd. De 
zuidvleugel, vrijwel alle bijgebouwen en het knooppunt van 
de vleugels - het midden van het gebouw - zijn afgebroken. 
Ook de bovenste etage moest het ontgelden. Deze voormalige 
installa  everdieping, met een verdiepingshoogte van 2 meter, 
had te weinig gebruiksmogelijkheden. Op de ontstane lege 
plek in het hart van het gebouw is een nieuwe, naar binnen 
toe transparante, verbindingszone gebouwd met entree op 
de zonnige kant. In het geraamte van het oude gebouw zijn 
de kantoorvleugels gehuisvest. Zo ontstond een langgerekt 
gebouw met links en rechts van het hart twee werkvleugels 
en direct achter het hart een derde kortere vleugel met 
vergaderruimten. Twee originele trappenhuizen zijn als 
noodtrappenhuis gehandhaafd. Het vrijgekomen terrein is 
weer aan de natuur teruggeven waardoor het gebouw een 
open rela  e hee   met het omringende landschapspark. De 
aanpak van het gebouw leidde er mede toe dat ook het park 
in glorie wordt hersteld.

Het gebouw hee   in de plafonds een ingenieus systeem van 
dunne buisjes(klimaatma  en). De buisjes zijn verwerkt in 
een dikke laag leemstuc waarmee de plafonds en wanden zijn 
bedekt. Leemstuc is een natuurproduct, een vochtregulerend 
‘ademend’ materiaal dat warmte en kou kan opnemen en 
afgeven. Door deze ‘vetlaag’ van leemstuc ontstaat er een 
stabiel binnenklimaat. De klimaatma  en zorgen voor zowel 
verwarming als koeling. Dit systeem is gekoppeld aan een 
warmtepomp met warmte- en koudeopslag in de bodem, 
maar kan ook worden gebruikt voor vrije koeling.

Gecombineerd met goede isola  e, driedubbele beglazing 
en een eff ec  eve vaste zonwering met lamellen blij   het 
energieverbruik laag. Dit scheelt in de kosten en zorgt voor 
een gebouw zonder CO2 uitstoot. Daarom draait de eigen 
warmtekrachtcentrale op lijnzaadolie. De onvermijdelijke 

CO2 uitstoot daarvan is zo weer vastgelegd in gewassen. Naar 
eigen zeggen is het WNF-gebouw het eerste CO2 emissievrije 
gebouw in Europa en het meest energiezuinige gerenoveerde 
gebouw in Nederland. (BouwIQ & Architectuur & Bouwen)

Duurzame specifi ca  es
- Hergebruik van het vrijgekomen sloopafval   
 (bijvoorbeeld beton dat is hergebruikt voor   
 bestra  ng en ander grondwerk)
- Gebruik van alleen duurzaam gekapt FSC hout
- FSC bamboe trapleuningen
- Gerecyclede vloerbedekking van hergebruikt tapijt
- Gerecyclede deurmat van oude autobanden
- Toepassen van inlands grind en rivierklei
- EPC-waarde van 0,63 (eis is 1,5)
- Luchtverversing in vergaderruimten CO2 gestuurd
- Natuurlijke toevoer van ven  la  elucht
- Zonnecollectoren voor warm water
- Warmteterugwinning
- Warmtepompen
- Warmte- en koudeopslag
- Fotovoltaïsche installa  e
- Zonnepanelen voor elektriciteit
- Warmtekrachtcentrale op plantenolie
- Groene stroom gegenereerd uit biomassa en groen  
 gas voor kleine cv installa  e als back-up
- Regenwaterinfi ltra  e op het eigen terrein
- Leemstuc op de wanden en op het plafond
- Driedubbel glas
- Zonneboiler

 3.3.3. Energieverbruik

Voor het energieverbruik van het gebouw zal alleen gekeken 
worden naar de jaarlijkse warmte- en koellast. Belangrijk 
voor de deze berekening zijn de Rc-waarden van de gevels,  
glassoort en het type installa  e. Deze zullen worden 
ingevoerd in het VABI 114 programma om de jaarlijkse 
warmte- en koudelast te kunnen berekenen. (zie bijlage D.2. 
voor berekening)

 3.3.4. Materiaalgebruik

Voor het materiaalgebruik in dit project is de hoeveelheid 
embodied energy uitgerekend dat nodig is voor de gevel 
voor en na de renova  e. Hieruit zal blijken wat het eff ect is 
van de verbeterde thermische waarde van een gevel op de 
hoeveelheid embodied energy dat nodig is. (zie bijlage D.2. 
voor gegevens en berekening)
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3.3.5. Resultaten

Opera  onal energy
Alle energie die nodig is voor 
warmtelevering en koeling bij het WNF 
kantoor na de renova  e wordt door het 
gebouw zelf opgewekt. Deze opgewekte 
energie is a  oms  g uit zonnepanelen, 
zonnecollectoren, warmtekrachtcentrale 
op plantenolie, groene stroom 
gegenereerd uit biomassa en groen gas 
voor kleine cv installa  e als back-up. Er 
is gekozen om deze energieposten toch 
mee te nemen, omdat er wel energie 
nodig is om aan de koellast te voldoen. 
In de resultaten is te zien dat de hoge Rc-
waarde van de gevel en het driedubbele 
glas ervoor hee   gezorgd dat er bij geen 
warmtelast is gedurende een jaar. De 
horizontale lamellen aan de gevel hebben 
mede gezorgd voor een verlaging van de 
koellast.

Figuur 3.9: Opera  onal energy WNF voor en na renova  e

Embodied energy
Uit de resultaten van de tabel is af te lezen 
dat er bijna 5x zoveel embodied energy 
benodigd is voor de nieuwe gevel als 
voor de oude gevel. De nieuwe gevel van 
het WNF kantoor bestaat uit een houten 
vliesgevel. Voor het hardhout wat voor 
deze gevel is gebruikt is veel embodied 
energy benodigd. Het glasoppervlak van 
de gevel voor de renova  e is ongeveer 
gelijk, maar de embodied energy van 
het driedubbele kryptonglas en de 
geëmailleerde hardglazen panelen van 
de nieuwe gevel is bijna 4x zo groot als 
het enkel glas gebruik in de originele 
gevel. In de onderstaande tabel uit het 
onderzoek van Silverstein is de rela  e 
van U-waarden en embodied energy van 
verschillende typen dubbel en driedubbel 
glas weergegeven. Hierin is te zien dat 
het driedubbele krypton glas dat gebruikt 
is voor de renova  e van het WNF kantoor een lage U-waarde hee   maar er in verhouding enorm veel embodied energy 
benodigd is om dit te produceren. (Silverstein, 2007) 
De embodied energy, die nodig is voor het hout van de vliesgevel is in vergelijking met bijvoorbeeld een aluminium vliesgevel 
erg laag, 7,4 MJ/kg voor Oregon Pine zachthout ten opzichte van 214 MJ/kg voor het produceren van aluminium. Oregon 
Pine groeit echter alleen in Noord-Amerika, dus is wel meer energie voor transport nodig dan wanneer was gekozen voor een 
Europese houtsoort.

Figuur 3.10: Embodied energy WNF gevel voor en na renova  e
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Landgebruik (embodied land)
De fi guur 3.12 hiernaast zijn de resultaten 
van de Embodied Land benodigd voor 
de materialen en de opera  onal energy 
van de situa  e voor en na de renova  e 
weergegeven, berekend met behulp van 
de Maxergy-tool. In deze tool wordt er 
vanuit gegaan dat alle energie(opera  onal 
en embodied) wordt opgewekt door 
zonne-energie. In deze resultaten is te 
zien dat het totale landgebruik voor en 
na de renova  e niet veel verschilt. De 
Embodied Land benodigd de opera  onal 
energy is omlaag gegaan, maar de 
Embodied Land voor het materiaal is  
gestegen. De embodied land voor het 
materiaal van de gevel is ook maatgevend 
ten opzichte van de embodied land voor 
de opera  onale energy. Qua materiaal is 
er veel hout gebruikt voor de gevel, dat 
een hergroeibaar materiaal is en weinig 
menselijke energie nodig hee   om zich weer in natuurlijke wijze te herstellen. De Embodied Land voor materialen is toch 
gestegen doordat er veel glas is gebruikt en metalen voor bijvoorbeeld de lamellen, die niet voor 100% gerecycled worden en 
dus veel energie nodig hebben om in oorspronkelijke staat te herstellen. Ook is er staal gebruikt om de vliesgevel te beves  gen.

Figuur 3.11: Totale energiegebruik WNF voor en na renova  e gedurende 30 jaar

Figuur 3.12: Embodied land zonne-energie WNF voor en na renova  e

Totale energie (Opera  onal en Embodied)
In fi guur 3.11 hiernaast is totale opera  onal 
en de embodied energy gedurende 30 jaar 
te zien (levensduur van de gevel). In dit 
diagram is te zien dat de materiaalimpact 
van de gevel na de renova  e veel groter 
is dan voor de renova  e. Gedurende 30 
jaar is de opera  onal energy a  oms  g 
van de koellast de grootste energiepost. 
De impact van het materiaalgebruik na de 
renova  e is na de renova  e erg klein in 
vergelijking met het totale energieverbruik 
voor de renova  e.
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Figuur 3.13: Embodied land fossiele brandstoff en WNF voor en na renova  e

Embodied land fossiele brandstoff en
In werkelijkheid wordt bij het WNF kan-
toor wordt alleen de opera  onal energy 
na de renova  e opgewekt door zonne-en-
ergie. In fi guur 3.13 is daarom een beeld 
te zien van de werkelijke situa  e, waarbij 
de opera  onal energy en de embodied en-
ergy voor de renova  e worden opgewekt 
door fossiele brandstoff en. Na de reno-
va  e wordt alleen de embodied energy 
opgewekt door fossiele brandstoff en, om-
dat in werkelijkheid ook zonne-energie 
wordt gebruikt. In deze resultaten is te 
zien dat er een groot verschil in embodied 
land is tussen fossiele energie en zonne-
energie. Voor de renova  e is de embodied 
land voor de opera  onal energy maatgev-
end en na de renova  e het materiaalge-
bruik.
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3.4 KANTOOR CENTRAL POST ROTTERDAM

Figuur 3.13: Gevel Central Post Ro  erdam

 3.4.1. Algemene gegevens

Project:   Renova  e Central Post, Ro  erdam
Oplevering  2009
Vloeroppervlak:  52.000 m2
Architect:   Claus en Kaan Architecten,  
   Ro  erdam
Func  e:    kantoor
GreenCalc score:  252
Energielabel:  A

 3.4.2. Projectomschrijving:

Het voormalige post- en expedi  eknooppunt Ro  erdam 
CS kreeg onlangs een nieuw leven als inspirerende 
mul  func  onele bedrijfshuisves  ng. Dit nieuwe leven 
dankt het gebouw uit 1958 aan zijn robuuste betonkarakter. 
Architectenbureau Claus en Kaan Architecten benu  e de 
karakteris  eke kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp 
en creëerde een schoolvoorbeeld van duurzaam hergebruik 
van een industrieel monument.

Het gebouw telde zeven bouwlagen met 7 meter hoge 
werkzalen. Aan de koppen van het gebouw waren 
trappenhuizen, li  en en kantoren geves  gd met een 
verdiepingshoogte van 3,5 meter. Kaan koos er voor om op de 
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beide koppen vier nieuwe li  en toe te voegen en om de hoge 
werkzalen in oppervlakte te verdubbelen doormiddel van 
hangende tussenverdiepingen. Die blijven vrij van de gevel, 
zodat de gebouwstructuur in stand blij  .

Het EKP Ro  erdam – nu Central Post – is ontworpen 
door Kraaijvanger Architecten en is opgeleverd in 1959. 
Het gebouw is 104 meter lang en 36 meter breed. De 
betonconstruc  e bestaat uit betonnen vloeren op balken die 
van gevel naar gevel spannen. Elke balk wordt gedragen door 
drie kolommen. Doordat er dus slechts één middenkolom is, 
hadden de werkzalen een grote vrij indeelbare ruimte.

Architectenbureau Claus en Kaan wilde dat aspect in het 
ontwerp graag vasthouden. De nieuwe inhangverdiepingen 
zijn daarom opgehangen aan de bovenliggende vloer, 
zodat kolommen achterwege konden blijven. De 
inhangverdiepingen zijn vrij gehouden van de gevel en zijn te 
verwijderen zonder blijvende schade aan het gebouw, dat is 
aangemerkt als gemeentelijk monument.

Voor een gebouw uit 1958 hee   Central Post een forse 
hoeveelheid glas in de gevel. Die bestond voor een groot deel 
uit twee glasbladen en daartussen een forse spouw, die doet 
denken aan wat we tegenwoordig een klimaatgevel noemen. 
Omdat er geen warme lucht uit de spouw weggezogen wordt, 
is die benaming niet helemaal terecht maar dat weerhield de 
bouwers er niet van om het zo te noemen. De spouw diende 
volgens Quist vroeger als buff er: ‘Het vele glas bracht veel 
daglicht op de werkvloer en de buff er zorgde ervoor dat het 
klimaat op de werkvloer verbeterde.’ De klimaatgevel bestond 
aan de buitenzijde uit uitkragende horizontale stroken die 
voor de gevelkolommen langs liepen. De oorspronkelijke 
gevel was opgebouwd met aluminium profi elen, voorzien van 
enkel glas. Het in de nieuwe situa  e gewenste zonwerende 
HR++ glas was niet te plaatsen in de bestaande kozijnen. 
Gevelbouwer AKS monteerde daarom nieuwe geïsoleerde 
aluminiumprofi elen, die speciaal werden vervaardigd met een 
gelijk aanzicht als de originele profi elen. Aan de binnenzijde 
van de klimaatgevel zijn de stalen kozijnen gehandhaafd. 
Daarin waren de te openen delen, om voor onderhoud en 
reiniging de spouw te kunnen betreden, nog func  onerend. 
Het enkele glas in de binnengevel is vervangen; waar nodig 
door veiligheidsglas. (Vollebregt, 2010)

Voor de inhangverdiepingen is gebruik gemaakt van een 
Infra+-vloer. Omdat de betonbalken construc  ef niet heel 
veel over hadden, was een licht systeem nodig. Ook moest 
de construc  ehoogte van de vloer beperkt blijven om een 
vrije verdiepingshoogte van minimaal 2,60 m te kunnen 
garanderen. In eerste instan  e werd uitgegaan van een 
staalplaatbetonvloer met lichtbeton, maar dat bleek niet 
verpompbaar te zijn over meer dan twee verdiepingen. 
De Infra+-vloer – met een overspanning van 5,9 meter – is 
opgelegd op IPE’s 360, die met stalen kokers (100x100x10) 

aan de bovenliggende betonbalken zijn opgehangen. Om 
deze balken zo veel mogelijk te ontzien zijn de kokers voorzien 
van een vorkconstruc  e die om de balken heen valt en die 
met draadeinden en volgplaten door de bovenliggende vloer 
heen beves  gd is.

Op de IPE’s zijn stalen doken gelast, waardoor een s  jf vloerveld 
ontstaat. Het vloerveld is gefi xeerd door de afsteuning tegen 
de betonnen middenkolom. De construc  evloer is voorzien 
van een droge dekvloer van 28mm dikke vezelcementplaten. 
Doordat de construc  eve sterkte van de betonbalken beperkt 
was, is de gehele inbouw van de inhang-vloeren van boven 
naar beneden uitgevoerd. Op die manier werd een dubbele 
belas  ng in de uitvoeringsfase voorkomen, namelijk van een 
al hangende verdieping in combina  e met de opslag van 
materialen voor de bovenliggende inhangverdieping.

Dat de gehele gevel uit glas bestaat was guns  g voor de 
lich  nval. Om die zo veel mogelijk te benu  en, zijn de 
inhangvloeren ook over de gehele lengte voorzien van 
glazen puien. Het daglicht is aangevuld met energiezuinige 
verlich  ng met daglichtsturing. De dubbele gevel levert 
een hoge isola  ewaarde. Deze spouw hiervan is bereikbaar 
voor onderhoud en schoonmaak, maar is niet benut als 
klimaatgevel.  Dat zou te veel ingrepen vergen aan de puien.

De klima  sering van het gebouw wordt gedaan door 
middel van luchtverwarming en koeling, waarvan de aan- 
en afvoerkanalen door vijf centrale schachten voeren. In 
de systeemplafonds zijn induc  eunits opgenomen. De 
ven  la  elucht wordt afgezogen via een plenum. In de 
bestaande verdiepingen is deze afzuiging aangebracht 
in de zone tussen de buitengevel en de pui van de 
tussenverdiepingen. Dit is het hoogste punt, waar ops  jgende 
warme lucht dus vanzelf terecht komt.

Het pand leent zich niet voor indeling in kleine kantoren, 
maar elke verdieping moet juist worden benut als grote 
ruimte. Ook al vanwege de toegangen op de koppen is de 
opdeling van elke verdieping beperkt tot één tussenwand. De 
plaats daarvan kan variëren. Deze tussenwand is voorzien van 
vluchtdeuren en is bedoeld om de lengte van de vluchtwegen 
te verkorten.

De herbestemming is doorgerekend met GreenCalc 
en behaalde daarin een label A. Daarmee zou het het 
duurzaamste monument van Nederland zijn. Architect Kees 
Kaan wijst er op dat dat mogelijk was doordat het gebouw 
zich er voor leende en al heel veel kwaliteiten in zich had. 
‘Wij hebben daar alleen maar gebruik van gemaakt door 
aan te sluiten bij de bestaande kwaliteiten van het gebouw.’ 
(Cement en Betoncentrum, 2011)
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 3.4.3. Energieverbruik

Voor het energieverbruik van het gebouw zal alleen gekeken 
worden naar de jaarlijkse warmte- en koellast. Belangrijk 
voor de deze berekening zijn de Rc-waarden van de gevels,  
glassoort en het type installa  e. Deze zullen worden 
ingevoerd in het VABI 114 programma om de jaarlijkse 
warmte- en koudelast te kunnen berekenen. (zie bijlage D.3. 
voor berekening)

Figuur 3.14: Opera  onal energy Central Post voor en na renova  e

Figuur 3.15: Embodied energy gevel Central Post voor en na renova  e

 3.4.5. Resultaten

Opera  onal energy
In fi guur 3.14 is te zien dat de jaarlijkse 
koellast van de ruimte ongeveer gelijk 
is gebleven na de renova  e. Dit is 
waarschijnlijk doordat er ook na de 
renova  e geen zonwering is toegepast 
voor een groot deel van de transparante 
gevel. De warmtelast is omlaag gegaan 
als gevolg van de verbeterde isolerende 
waarde van de gevel. Dit is bereikt door het 
bestaande enkel glas te vervangen door 
HR++ glas waardoor minder warmteverlies 
door de gevel treedt. 

Embodied energy
In fi guur 3.15 is de embodied energy van 
de gevel voor en na de renova  e te zien. 
Doordat maar een gedeelte van de gevel 
is vervangen is de embodied energy van 
de nieuwe gevel maar iets meer dan voor 
de renova  e. De nieuwe gevel hee   een 
nieuwe aluminium pui met dubbel glas 
gekregen, die veel embodied energy 
benodigd hee  . Verder was er voor de 
bestaande gevel al veel embodied energy 
nodig doordat er veel staal en aluminium 
en beton is gebruikt. 

 3.4.4. Materiaalgebruik

Voor het materiaalgebruik in dit project is de hoeveelheid 
embodied energy uitgerekend dat nodig is voor de gevel 
voor en na de renova  e. Hieruit zal blijken wat het eff ect is 
van de verbeterde thermische waarde van een gevel op de 
hoeveelheid embodied energy dat nodig is. (zie bijlage D.3. 
voor gegevens en berekening)
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Landgebruik zonne-energie
In fi guur 3.17 hiernaast is de embodied 
land berekening a  oms  g van de Maxergy-
tool, waarbij alle energie is opgewekt door 
zonne-energie. 
In de situa  e is de Embodied Land van de 
materialen maatgevend ten opzichte van 
de embodied land voor de opera  onal 
energy. Het totaal van de embodied land 
van oude en de nieuwe gevel is ongeveer 
gelijk gebleven. Dit komt omdat een groot 
deel van de bestaande gevel is behouden. 
De totale embodied land is erg hoog, 
omdat voor de bestaande gevel veel 
materialen zijn gebruikt die onguns  g 
scoren op het gebied van landgebruik. 
Eigenlijk zou voor de situa  e na de 
renova  e alleen de embodied land van 
de toegevoegde materialen weergegeven 
moeten worden. Bij de embodied land 
berekening is te zien dat de embodied 
land benodigd voor de opera  onal energy verwaarloosbaar klein is in vergelijking met de embodied land benodigd voor de 
materialen. Dit is in tegenstelling met de resultaten van de berekening van de totale energie (embodied en opera  onal) Voor 
de materialen zoals staal, aluminium en beton die zijn gebruikt, is veel energie nodig om een gesloten te creëren. Ook worden 
deze materialen niet voor 100% gerecycled, waardoor er al  jd resten in de natuur terecht komen die volgens het principe van 
Maxergy weer teruggewonnen moeten worden. Het kost veel energie en dus embodied land om bijvoorbeeld metalen weer 
terug te winnen uit de natuur.

Figuur 3.16: Totale energiegebruik Central Post voor en na renova  e gedurende 30 jaar 
(levensduur gevel)

Totale energie (Opera  onal en Embodied)
In fi guur 3.16  hiernaast is totale opera  onal 
en de embodied energy gedurende 30 jaar 
te zien (levensduur van de gevel). In dit 
diagram is te zien dat de materiaalimpact 
van de gevel na de renova  e iets groter is 
dan voor de renova  e. Gedurende 30 jaar 
is de opera  onal energy a  oms  g van de 
koellast veruit de grootste energiepost. 
De warmtelast is over deze periode bijna 
verwaarloosbaar in vergelijking met de 
overige energieposten.

Figuur 3.17: Embodied land zonne-energie Central Post voor en na renova  e



L.C.H. van der Meijden52

Landgebruik fossiele brandstoff en
In werkelijkheid wordt de opera  onal 
energy en de embodied energy niet door 
zonne-energie opgewekt dus zijn in de 
fi guur 3.18 de resultaten te zien waarin 
fossiele brandstoff en zijn gebruikt. In 
deze situa  e is de opera  onal energy 
maatgevend ten opzichte van het 
materiaalgebruik van de gevel.

 

3.5 resultaten casestudies

Energieverbruik
In de grafi ek is de jaarlijkse koel- en warmtelast van elk project 
voor en na de renova  e te zien. In de diagram is te zien dat 
de koellast de grootste energiepost is zowel voor als na de 
renova  e. In de berekening is zowel voor als na de renova  e 
gerekend met dezelfde technische installa  e om zo een beter 
beeld te krijgen van het eff ect van de geveltransforma  e. 
Over het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat 
de transforma  e van de gevel vooral eff ect hee   op de 

Figuur 3.18: Embodied land fossiele brandstoff en Central Post voor en 
na renova  e

Figuur 3.19: Jaarlijkse warmte- en koellast

warmtelast van het gebouw. De warmtelast is na de renova  e 
sterk is teruggebracht. Dit is vooral bereikt door het verhogen 
van de Rc-waarde van de gevel, door gebruik te maken van 
materialen met hogere isola  ewaarden en het toepassen van 
HR++ glas. De koellast is omlaag gebracht door het toepassen 
van passieve of ac  eve zonwering, maar waarschijnlijk 
doordat er over een jaar gezien een warmteoverschot is in 
deze ruimte na de renova  e dient de ruimte daarvoor weer 
meer gekoeld te worden.
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Gewicht 
In het diagram is het totale gewicht 
van de gevel voor en na de renova  e 
naast elkaar gezet. Er is niet echt een 
verband te leggen tussen het gewicht 
van de gevel en de embodied energy 
of embodied land van de gevel. De 
aluminium vliesgevel van het DHV 
kantoor is in vergelijking met de 
overige gevels erg licht, maar scoort 
op het gebied van embodied energy en 
embodied land weer slechter dan de 
overige. De houten vliesgevel van het 
WNF kantoor is daarentegen redelijk 
licht en scoort goed op het gebied van 
embodied land. De gevel van de Central 
Post is erg zwaar in vergelijking met de 
overige en scoort slecht in de embodied 
land berekening. Figuur 3.20: Gewicht gevels

Embodied energy
In het diagram zijn alle embodied energy waarden van de 
gevels van de drie projecten voor en na de renova  e met elkaar 
te vergelijken. De blauwe diagrammen zijn de resultaten voor 
de renova  e en de rode diagrammen na de renova  e. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de embodied energy benodigd 
voor de gevels van het DHV kantoor en het WNF kantoor na 
de renova  e vele malen hoger is dan de embodied energy 
van de gevels voor de renova  e. Vooral voor de materialen 
aluminium en HR++ glas is veel embodied energy nodig om 

Figuur 3.21: Embodied energy gevels

deze te produceren. De embodied energy benodigd voor de 
nieuwe gevel van het Central Post gebouw is in verhouding 
minder toegenomen dan bij de andere gebouwen. Dit komt 
omdat deze gevel gedeeltelijk vervangen is en voor een groot 
deel intact is gebleven. Verder was de embodied energy 
benodigd voor de originele gevel al erg hoog door de grote 
hoeveelheid zware materialen beton en staal. De bestaande 
aluminium pui met enkel glas is vervangen door een nieuwe 
aluminium pui met HR++ glas.
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Energieverbruik vs. Materiaalgebruik
In fi guur 3.22 is het totale energieverbruik (opera  onal 
energy van de ruimte en de embodied energy van de gevel) 
van voor en na de renova  e, gedurende een levensduur 
van 30 jaar, te zien. Op deze manier kan een duidelijk beeld 
worden gegevens wat de verhoudingen zijn. Te zien is dat 
over het algemeen de koellast van de kantoorruimte, op 
het zuiden, de grootste energiepost is zowel voor als na de 
renova  e. Ook is te zien dat de warmtelast van het kantoor 
na de renova  e minimaal wordt, wat een gevolg is van de 
verbeterde thermische eigenschappen die de gevels na de 
renova  e hebben gekregen. Om deze verbeterde thermische 

Figuur 3.22: Totale energiegebruik gedurende levensduur gevel

Embodied land
In fi guren 3.23 & 3.24 zijn de resultaten van de Embodied 
Land van de gevelmaterialen en de Embodied Land van de 
opera  onal energy van de achterliggende ruimte te zien. 
Figuur 3.23 laat de embodied land zien, wanneer alle energie 
voor de materialen en opera  onal energy a  oms  g is uit 
fossiele brandstoff en. In dit geval is te zien dat de embodied 
land voor de opera  onal energy maatgevend is ten opzichte 
van de embodied land voor de materialen van de gevel. Alleen 
bij het WNF kantoor is het materiaalgebruik maatgevend, 
omdat opera  onal energy in dit gebouw na de renova  e 
wordt opgewekt door zonne-energie.
In fi guur 3.24 zijn de resultaten van de Embodied land 
berekening te zien waarbij alle energie is opgewekt door 
zonne-energie(zonnepanelen en zonnecollectoren). Dit 

eigenschappen te bereiken, is wel meer embodied energy voor 
de gevel benodigd. Over het algemeen kan gezegd worden 
dat de embodied energie van de gevel na de renova  e groter 
wordt, maar dat de koellast de grootste energiepost voor zijn 
rekening neemt. Een uitzondering is het WNF kantoor dat na 
de renova  e zelfvoorzienend is geworden. Wanneer in dit 
geval de opera  onal energy (totale warmte- en koellast) niet 
meegerekend wordt bestaat de totale energie van het gebouw 
geheel uit embodied energy en is het materiaalgebruik de 
maatgevende factor. Er gekozen om de opera  onal energy 
wel weer te geven, omdat deze wellicht ook buiten de kavel 
van het gebouw duurzaam is opgewekt.

is geen beeld van de werkelijke situa  e, maar opvallend is 
te zien dat is deze berekening de embodied land voor het 
materiaalgebruik veel groter is dan de embodied land voor 
het energiegebruik. 
In de resutaten is ook te zien dat de gevel van het WNF kantoor 
na de renova  e erg goed scoort in vergelijking met de andere 
nieuwe gevels. Materiaalkeuze is in deze berekening dus 
erg bepalend. In de gevel van het WNF kantoor is namelijk 
veel hout toegepast, een natuurlijk materiaal. Natuurlijke 
(biobased) materialen scoren erg goed in deze embodied 
land berekening, omdat deze materialen uit zichzelf weer 
in de natuur kunnen terug groeien, waardoor een gesloten 
kringloop wordt gecreëerd. Een echte gesloten kringloop 
wordt gecreëerd als het materiaal dat gebruikt wordt binnen 
de levensduur van de gevel weer is aangegroeid.
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Figuur 3.23: Embodied land door fossiele brandstoff en

Figuur 3.24: Embodied land door zonne-energie
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GreenCalc+ score
Hieronder zijn de resultaten van de GreenCalc+ score te zien. 
Het WNF kantoor en de Central Post waren al berekend in 
GreenCalc+ en het DHV kantoor is zelf berekend om de 
gebouwen, doormiddel van een bestaand geaccepteerd 
duurzaamheidinstrument, met elkaar te vergelijken.
Te zien is dat alle projecten zowel op het gebied van energie 
als op het gebied van materiaal goed scoren, een A. Wanneer 
de GreenCalc+ score vergeleken wordt met de uitkomsten 

Figuur 3.25: GreenCalc+ scores

van de Maxergy-tool (embodied land) is te zien dat er een 
verschil in eindscore is. Wanneer de duurzaamheid van de 
projecten uitgedrukt wordt in landgebruik, scoren het DHV 
kantoor en de Central Post slechter dan het WNF kantoor, 
terwijl er volgens de GreenCalc+ score weinig verschil zit 
tussen de eindscores op het gebied van materiaalgebruik.



EXERGETISCHE KANTOORGEVEL 57

 3.6 Conclusie

Uit de resultaten van de case studies kunnen een aantal 
conclusies worden getrokken, die betrekking hebben op het 
energieverbruik, materiaalgebruik en landgebruik van de 
gebouwen ten gevolge van de aanpassing van de gevel.

In alle projecten is te zien dat de embodied energy van de gevel 
na de renova  e groter is geworden ten opzichte van voor de 
renova  e. Dit is het gevolg van de extra materialen die voor 
de gevel zijn gebruikt om de thermische eigenschappen te 
verbeteren. Naast het extra gewicht is ook de materiaalkeuze 
bepalend voor de embodied energy van de gevel. Vooral 
voor de primaire produc  e van metalen is erg veel embodied 
energy benodigd, voor de recycling van metalen is echter veel 
minder energie nodig. 

Uit de case studies kan worden geconcludeerd dat de koellast 
(opera  onal energy) grootste energiepost is gedurende 
de levensduur van de gevel (30 jaar). De gevelrenova  e 
de kantoren hee   vooral eff ect op de warmtelast van de 
ruimten, dat na de renova  e in alle drie de gevallen bijna 
verwaarloosbaar is geworden. De embodied energy van de 
gevels is in verhouding maar een klein gedeelte van de totale 
energie gedurende 30 jaar. 

De embodied energy wordt bij zelfvoorzienende gebouwen 
de grootste energiepost, wanneer de opera  onal energy in 
dit geval niet wordt meegerekend. Het is echter de vraag of 
dit terecht is, want wanneer een gebouw zijn energie niet 
zelf opwekt kan het ook op een duurzame manier buiten 
de kavel van het gebouw zijn opgewekt door bijvoorbeeld 
een windmolen. In dat geval is de embodied energy in alle 
gevallen maatgevend.

De embodied land berekening, waarbij de opera  onal- en 
embodied energy wordt opgewekt door fossiele brandstoff en 
gee   ook het beeld dat de opera  onal energy maatgevend is 
ten opzichte van het materiaalgebruik. Een uitzondering is het 
WNF kantoor na de renova  e, omdat de opera  onal energy 
in dit gebouw zelf wordt opgewekt door zonne-energie. In 
deze situa  e wordt alleen voor de embodied energy fossiele 
brandstof gebruikt en is het materiaalgebruik maatgevend. 

In de embodied land berekening van Maxergy wordt 
uitgegaan dat alle energie(materiaal en opera  onal) wordt 
opgewekt door zonne-panelen en zonnecollectoren. De 
resultaten uit deze berekening geven een ander beeld waarin 
het materiaalgebruik en de materiaalkeuzes bepalend is ten 
opzichte van de opera  onal energy. In de embodied land 
berekeningen zijn grote verschillen te zien in de resultaten 
van de embodied land van de gevels van de case studies. 
De embodied land van de gevels van het DHV kantoor en de 
Central Post is erg hoog in vergelijking met de embodied land 
van de gevel van het WNF kantoor. De grote hoeveelheden 

staal, RVS, aluminium en beton die zijn gebruikt bij de gevels 
van het DHV kantoor en de Central Post scoren erg slecht in 
deze berekening. De oorzaak hiervan is dat deze materialen 
niet hergroeibaar zijn en met behulp van menselijke energie 
moeten worden geproduceerd. Daarbij worden deze 
materialen niet voor 100% gerecycled. De embodied land 
berekening neemt dit erg zwaar mee omdat er gestreefd 
wordt naar gesloten kringlopen. Wanneer een materiaal 
niet voor 100% wordt gerecycled dienen de materialen 
teruggewonnen worden, wat bij metalen erg veel energie 
kost. Kleine metaaldelen moeten bijvoorbeeld uit het 
zeewater worden gefi lterd. 

Hergroeibare (biobased) materialen scoren erg goed in een 
embodied land berekening, omdat deze materialen zonder 
menselijke energie weer kunnen terugkeren. Voor de gevel 
van het WNF kantoor is daardoor veel minder embodied 
land benodigd, omdat bij deze gevel veel hout is gebruikt. 
De embodied land van de WNF gevel wordt vooral bepaald 
door de metalen beves  gingsmiddelen het driedubbele glas. 
De WNF gevel zal dus in de volgende fase verder worden 
geop  maliseerd. 

Concluderend uit alle resultaten kan worden gezegd dat de 
embodied land voor het materiaalgebruik van de gevel alleen 
maatgevend is ten opzichte van de opera  onal energy als er 
zonne-energie wordt gebruikt. Daarnaast hee   het gebruik 
van fossiele brandstoff en een veel grotere impact op het 
landgebruik dan zonne-energie.
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4. ONTWERPFASE

 4.1. Inleiding 

In dit hoofdtsuk zullen eisen worden opgesteld voor het 
gevelontwerp, waarna ontwerpkeuzes gemaakt kunnen 
worden. De eisen van het ontwerp zullen worden opgesteld 
aan de hand van een analyse van de WNF gevel na de 
renova  e, omdat dit de exerge  sch best presterende gevel is 
uit de case studies.

 4.2. WNF gevel
 
 4.2.1. Analyse WNF gevel

Er is gekozen om de gevel van het WNF kantoor als 
uitgangspunt voor het ontwerp te nemen, omdat deze gevel 
de beste exerge  sche presta  e hee   wanneer men kijkt naar 
de Embodied Land berekening. Er is gekozen om de exerge  sch 
best presterende gevel te nemen en te verbeteren, omdat 
deze gevel ook bij de andere renova  es had toegepast had 
kunnen worden. Eerst zal gekeken worden naar de opbouw 
van de gevel en het eff ect van de materialen op de Embodied 
Land van de gevel. Daarna zal gekeken worden op welke 
manier de exerge  sche presta  e van de gevel kan worden 
verbeterd. In deze fase zal worden uitgegaan van de maxergy 
berekening waarbij alleen zonne-energie wordt gebruikt om 
energie op te wekken. Zonne-energie scoort namelijk beter 
met betrekking tot landgebruik fossiele brandstoff en. 

Gebruikte materialen gevel WNF kantoor:

1.
- FSC hardhouten vliesgevelconstruc  e, blank gelakt  
 Oregon Pine (duurzaamheidsklasse 3)
- Driedubbel kryptonglas HR+++

2.
- Kunststof koudebrugafdich  ng van CFK-vrij   
 polyurethaan hardschuim

3.
- FSC hardhouten lamellenconstruc  e, blank gelakt  
 Oregon Pine (duurzaamheidsklass 3)
- Beves  ging aan 2 punten h.o.h. 1500mm met  
 draadeind en RVS afstandhouders

4. 
- Geëmailleerd gehard glas
- Isola  e
- Dampremmende folie
- Isola  e
- MDF plaat met edelfi neer, 16% geperforeerd

5.
- Dubbele gipsplaat paneel
- Isola  e
- Geïsoleerde MDF paneel

1

2

3

4

5

Figuur 4.1 Doorsnede WNF gevel
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Embodied land WNF gevel
In fi guur 4.3 is te zien is dat het staal en 
aluminium, gebruikt voor de lamellen 
en de beves  ging van de vliesgevel het 
grootste deel van de totale hoeveelheid 
Embodied land van de gevel bepalen. In 
fi guur 4.2 is te zien dat de Embodied Land 
benodigd voor de opera  onele energie 
in verhouding erg weinig is in vergelijking 
met de EL voor de materialen van de 
gevel. Om de totale EL van de gevel te 
verminderen lijkt het een logische stap om 
alterna  even te zoeken voor het staal en 
aluminium dat in de gevel gebruikt is. Het 
is dus interessant om te zien wat er met de 
totale EL gebeurt wanneer materialen uit 
de gevel worden gehaald. Bijvoorbeeld het 
weghalen van de lamellen, het vervangen 
van driedubbel glas voor enkel glas of het 
verlagen van de isola  ewaarde.

Figuur 4.2 Embodied land WNF gevel

Figuur 4.3 Embodied land materialen WNF gevel na renova  e (schaal x-as is logaritmisch)

Figuur 4.4 Verschil Embodied land dubbel en enkel glas Figuur 4.5 Verschil Verschil Embodied land Rc-
waarden(isola  edikte)
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Figuur 4.6 Verschil Embodied land met of zonder lamellen Figuur 4.7 Verschil Embodied land biobased isola  e

De fi guur 4.4 t/m 4.8 laten een aantal scenario’s zien van 
aanpassingen van de bestaande WNF gevel. In het eerste 
scenario (fi guur 4.4) is te zien wat er met de Embodied land 
van de gevel gebeurt als het driedubbele HR+++ glas van 
de WNF gevel wordt vervangen door gewoon dubbelglas 
HR++ en enkel glas. De Embodied land Opera  onal energy 
neemt toe naarmate er minder glas wordt toegepast, maar 
de totale Embodied energy neemt af. De Embodied land 
voor het materiaal glas hee   dus een groter eff ect dan het 
energieverbruik dat wordt verhoogd. 
In tweede scenario (fi guur 4.5) is te zien dat de totale 
Embodied Land van een gevel op het zuiden met een Rc-
waarde van 10 ongeveer gelijk is als die van de WNF gevel met 
een Rc-waarde van 3,5. Opvallende is te zien dat wanneer de 
Rc-waarde van de gevel wordt verlaagd naar 1, de Embodied 
land van de gevel omlaag gaat. Het extra glas en de extra 
isola  e hebben een groter eff ect op de totale Embodied Land 
dan het verminderen van het energieverbruik. 

In het derde scenario (fi guur 4.6) is te zien is dat de EL van de 
gevel minder wordt wanneer de lamellen van de gevel worden 
weggehaald. Doordat de gevel op het zuiden georiënteerd is 

Figuur 4.8 Combina  e scenario’s 4.4 t/m 4.8

s  jgt de koellast (Embodied Land opera  onele energie) bij het 
verwijderen van de lamellen, maar de Embodied Land van de 
materialen voor de lamellen is veel groter. Om de Embodied 
Land van een gebouw te verminderen hee   het dus veel meer 
eff ect om hernieuwbare (biobased) materialen te gebruiken 
dan het warmteverlies en de koellast te verminderen. 

Figuur 4.9 Verschil Embodied land materialen WNF gevel na de renova  e & met biobased materialen
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Interessant is om een geheel dichte gevel verder 
te op  maliseren op Embodied land gebruik. 
In het volgende scenario (fi guur 4.11 is een 
fi c  eve gevel gebruikt die bestaat uit een houten 
triplexplaat zonder ramen en zonder metalen 
beves  gingsmiddelen, een minimale hoeveelheid 
materialen dus. In deze situa  e is veel energie voor 
kunstlicht nodig om de ruimte te verlichten. Door een 
DIAlux verlich  ngsberekening te maken is bepaald 
dat voor de dichte ruimte 28 TL-lampen van 21W 
nodig zijn om een verlich  ngssterkte van 500 lux 
te halen, wat benodigd is voor een kantoorruimte. 
Wanneer men over een heel jaar deze lampen 8 uur 
per werkdag laat branden zou dit 1033 kWh aan 
energie kosten. In de Embodied land berekening is te 
zien dat de totale hoeveel Embodied land erg weinig 
is en dat in dit geval de Embodied land grotendeels 
bestaat uit opera  onal energy. In dit geval wordt de 
opera  onele pas bepalend.

Het vierde scenario (fi guur 4.7) laat zien wat er met de Embodied land gebeurt als niet-hernieuwbare isola  ematerialen van 
de bestaande WNF gevel worden vervangen door biobased alterna  even. De EPS isola  e en minerale wol zijn vervangen 
door hennepisola  e. De Embodied energy is na deze veranderingen ongeveer hetzelfde gebleven, wat dus inhoud dat de 
oorspronkelijke materialen weinig invloed hebben op de totale Embodied energy van de gevel.

In het laatste scenario (fi guur 4.8) is een combina  e van de vorige scenario’s. Dit scenario hee   een Rc-waarde van 1, is 
voorzien van enkel glas, het EPS en de minerale wol zijn vervangen door hennepisola  e en de lamellen zijn verwijderd. In het 
diagram is te zien dat de totale Embodied land van de gevel sterk is gedaald. De Embodied land van de opera  onal energy is 
gestegen maar hee   een veel minder grote impact dan de Embodied land van de materialen.
 
In fi guur 4.9, waarbij de horizontale as logaritmisch is uitgebeeld, wordt de hoeveelheid Embodied land van de gevel na de 
renova  e vergeleken met de gevel van het laatste ‘biobased’ scenario. Te zien is dat de metalen beves  gingen, waar geen nog 
geen biobased alterna  ef voor is gevonden de meeste Embodied land nodig hebben. Wanneer de totale Embodied land van 
de gevel dus echt omlaag gebracht moet worden zullen hier biobased alterna  even voor gezocht moeten worden.

Verhouding transparante/dichte delen
Om tot een op  maal exerge  sch ontwerp voor de 
gevel te komen is het belangrijk om te weten wat 
het eff ect van het oppervlak transparante delen op 
de totale hoeveelheid Embodied Land van de gevel 
is (fi guur 4.10). De transparante delen bestaan uit 
enkelglas, omdat deze in de vorige scenario’s de 
minste Embodied land benodigd had. De dichte 
delen zijn opgebouwd uit een houten construc  e 
en gevelafwerking en biosbased isola  emateriaal, 
zoals in het laatste scenario ook is toegepast. In de 
tabel is te zien dat de totale hoeveelheid Embodied 
Land afneemt als de transparante delen van de gevel 
worden vervangen door dichte delen gemaakt van 
biobased materialen. Het is dus ook logisch dat de 
totale hoeveelheid Embodied Land s  jgt, wanneer 
de dichte delen worden vervangen door enkel 
glas. Hieruit kan men concluderen dat het glas een 
nega  ef eff ect hee   op de totale hoeveelheid Embodied Land van de gevel. Wanneer men uitgaat van een Embodied land 
berekening wordt een minimale hoeveelheid glas toegepast.

Figuur 4.10 Verschil Embodied land dichte delen
(biobased) & enkel glas

Figuur 4.11 Verschil Embodied land WNF gevel na de renova  e, biobased & 
enkel een triplex plaat
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 4.2.2. Conclusie analyse WNF gevel

Uit de analyse over de WNF gevel, die in de vorige paragraaf 
is gemaakt, kan worden geconcludeerd dat het grootste 
deel van de Embodied land van de gevel a  oms  g is van 
de niet-hernieuwbare materialen. Dit zijn in de eerste 
plaats de metalen die in de gevel zijn verwerkt voor 
beves  gingsmiddelen, staalprofi elen, glasprofi elen, etc en in 
de tweede plaats het glas en de kunststof isola  ematerialen. 

Een tweede conclusie, die kan worden getrokken is dat 
wanneer materialen en elementen van de gevel worden 
verwijderd dit ten goede komt van de totale Embodied land 
van de gevel. De Embodied land van de materialen, die 
verminderd wordt door het verwijderen van de lamellen, 
isola  e en glas is groter dat de Embodied land van de 
opera  onal energy, die erbij komt door de extra koellast, 
warmtelast en verlich  ng. 
Pas wanneer een minimale hoeveelheid biobased materialen 
voor de gevel wordt gebruikt(een triplex plaat), wordt de 
Embodied land benodigd voor de opera  onal energy(warmte, 
koeling, verlich  ng) bepalend ten opzichte van de Embodied 
land benodigd voor de materialen.
Deze uitkomsten zijn dus eigenlijk tegenstrijdig aan de eisen 
van het bouwbesluit en de argumenten die bijvoorbeeld 
worden gesteld aan het passief bouwen concept. Hier worden 
namelijk juist materialen toegevoegd aan het gebouw om 
de milieu-impact te verminderen. Hier zou dus kri  sch naar 
moeten worden gekeken. 

Een derde conclusie die kan worden getrokken is dat glas 
en het bijbehorende kozijn een nega  ef eff ect hebben op 
de Embodied land van de gevel ten opzichte van het dichte 
gedeelte van de gevel bestaande uit biobased materialen. 
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 4.3 Programma van Eisen Exerge  sche kantoorgevel

Zuid georiënteerd 
Er zal een ontwerp worden gemaakt voor een Zuid 
georiënteerde gevel, omdat de gevel hierdoor beter 
vergeleken kan worden met de gevels van de projecten uit 
de case studies. 

Bouwbesluiteisen
Uit de analyses van hoofdstuk 4.1 is gebleken dat een gevel 
met een minimale hoeveelheid biobased materialen(een 
triplex plaat zonder openingen) de beste Embodied land 
score behaald. Wanneer de uitgangspunten van hoofdstuk 
4.1 worden aangehouden zal de gevel en het gebouw niet 
meer voldoen aan het bouwbesluit. Voor het ontwerp van 
de gevel in dit onderzoek zal echter als doel worden gesteld 
een gevel te ontwerpen die voldoet aan de eisen die het 
bouwbesluit uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, omdat de gevel 
hierdoor ook in de prak  jk bruikbaar kan worden. Er zal 
dus gestreefd worden naar een ontwerp met een op  male 
exerge  sche presta  e binnen de eisen van het bouwbesluit. 

In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat een 
kantoorgevel een minimale thermische isola  ewaarde (Rc-
waarde) te hebben van 3,5 m2.K/W dient te hebben. Ramen en 
kozijnen mogen een maximale warmtedoorgangscoëffi  ciënt 
(U-waarde) van ten hoogste 2,2 W/m².K hebben.

In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat de minimale 
daglich  actor voor kantoren 2,5% is, waarvan het totaal te 
beoordelen vloeroppervlak voor kantoren minimaal 80% is. 
Daarbij hebben horizontale daglichtopeningen een beter 
rendement ten aanzien van de daglichtopbrengst en zorgen 
voor minder contrast. (Melet, 2006) 

Het minimale daglichtoppervlak voor de case is dan:

Minimaal daglichtoppervlak:
A e, i = A d, i x C b, i x C u, i .

Equivalent daglichtoppervlak:
64m2 x 2,5% = 1,6m2

Minimale belemmeringsfactor Cb = 0,80
De daglichtopening bevindt zich in de uitwendige 
scheidingsconstruc  e. De uitwendige reduc  efactor van de 
doorlaat Cu is dan niet van toepassing en bedraagt dan 1

Dus A d, i = 1,6 / 0,8 = 2 m2 voor een gevel van 4 x 9m

100% hergebruik
In het ontwerp zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden 
van biobased materialen. Wanneer dit niet mogelijk is zal 
gebruikt worden gemaakt van materialen die in een gesloten 

cirkel van technische kringloop verblijven waar zij con  nu 
circuleren als waardevolle grondstoff en voor de industrie. 
Uit de case studies is gebleken dat biobased materialen een 
posi  ef eff ect hebben op de totale hoeveelheid Embodied 
Land van een gevel, omdat deze materialen biologisch 
a  reekbaar zijn en zonder menselijke hulp weer terug 
kunnen groeien en dus een gesloten kringloop vormen. 
Uit de case studies is ook gebleken dat niet-hernieuwbare 
materialen zoals staal een hele grote nega  eve invloed 
hebben op de totale hoeveelheid Embodied Land van een 
gevel, wanneer deze niet voor 100% gerecycled worden. 
Er zullen dus oplossingen moeten worden gezocht voor 
de metalen beves  gingsmiddelen. Ook is gebleken dat 
transparante delen van glas een nega  ef eff ect hebben op 
de totale Embodied Land van de gevel. In het ontwerp zal dus 
een minimale hoeveelheid glas worden gebruikt. 

Scheidbaar
De materialen van de gevel dienen scheidbaar te zijn zodat 
ze aan het einde van de levensduur van de gevel gemakkelijk 
hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Er dient namelijk 
gestreefd te worden naar een gesloten kringloop op het 
gebied van materiaalgebruik. Wanneer er niet-hernieuwbare 
materialen worden gebruikt dienen deze ook gemakkelijk te 
kunnen worden gescheiden voor hergebruik. 
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 4.4 Materiaalkeuze

 4.4.1 Inleiding

In het Programma van Eisen is opgesteld dat zoveel mogelijk 
gebruik moet worden gemaakt van biobased materialen. 
Er zal dus eerst worden gekeken naar de mogelijkheden en 
alterna  even het biobased bouwen hee  . 

Wat betre   de poten  e van biobased materialen in de 
bouw kan een indeling gemaakt worden in vier (toepassing)
categorieën: (Harsta, 2012) 

• Levende, plantaardige materialen; bomen en planten die 
in levende toestand een (bouwkundige) func  e kunnen 
vervullen (leilindes als zonwering,  groene daken 
als warmtewering).

• Planten, bomen of dieren als leveranciers van materialen 
die op basis van eenvoudige bewerkingen inzetbaar zijn 
als bouwmateriaal (hout, vlas, wol, kurk en riet).

• Kruislings gelamineerde houtconstruc  e
• Zelfgroeiend isola  emateriaal van gekweekte 

schimmels
• MDF-vezelplaten uit agrarisch afval
• Biobased dakbedekking (Derbipure)

• Stoff en die uit natuurlijk materiaal gewonnen worden 
en na bewerking als grondstof dienen voor nieuwe 
materialen (houtlignine voor lijmen, plantaardige oliën 
voor lijmen, zetmeelplas  cs).

• Spuitgietbaar hout, Ecobinders (kan 
gebruikt worden voor de behuizing van 
wandcontactdozen)

• Thermoplas  sch zetmeel, TPS (gevoelig voor 
water en rela  ef zachter dan gewone plas  cs)

• Bouwstenen van natuurlijke herkomst, van planten of 
dieren, waarbij stoff en tot op moleculair niveau worden 
afgebroken, waarna ze als basischemicaliën  
dienen voor de chemische industrie (PLA, matrices voor 
biobased composieten).

• Biofoam (vervanger voor piepschuim)
• Biobased polyethyleen(BioPE)
• Biobased polypropyleen

 4.4.2 Biobased alterna  even

Kozijnen
Voor de vliesgevel van het WNF kantoor is Oregon Pine 
hardhout gebruikt, dat een duurzaamheidsklasse hee   van 3. 
Een andere benaming voor duurzaamheidsklasse 3 is “ma  g 
duurzaam”, wat inhoudt dat het hout behandeld moet worden 
als bescherming tegen allerlei vormen van degrada  e. Verder 
is Oregon Pine een houtsoort, dat a  oms  g is uit Noord-

Amerika of Canada wat een grote invloed kan hebben op de 
Embodied energy, die het transport met zich mee brengt. 
Van groot belang bij de keuze voor houtbouwsystemen 
is dat het hout ook duurzaam wordt geproduceerd. 
Milieukeurmerken voor hout zoals FSC, PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Cer  fi ca  on systems), keurhout etc. 
worden al breed toegepast, zowel voor inlands Europees hout 
alsook voor geïmporteerd tropisch hardhout, eucalyptus en 
naaldhout soorten. (AVIH, 2011) 
Inlands hout hee   de voorkeur boven hout dat geïmporteerd 
moet worden. Voorbeelden van houtsoorten die in Nederland 
of in omringende landen voorkomen zijn vurenhout 
,larikshout en inlands douglas.

Houtbescherming
Vooral inlands hout is gevoelig voor biologische a  raak 
als het vochtgehalte te hoog (> ca. 20%) wordt, waardoor 
vooral voor buitentoepassingen maatregelen nodig zijn om 
voor  jdige degrada  e te voorkomen. (Probos, 2009)

Daarnaast hebben blootstelling aan weersinvloeden 
zoals uv-licht en wind ook een nega  ef eff ect op de 
materiaaleigenschappen. Als bescherming van hout en 
houtproducten tegen vocht, uv-licht of aantas  ng door micro-
organismen (schimmels) wordt vaak een waterafstotende, 
ondoordringbare laag aangebracht. Het grootste aandeel 
van deze impregneermiddelen, lakken en coa  ngs worden 
geproduceerd op basis van petrochemische producten, 
maar ook biobased grondstoff en zijn inzetbaar. Natuurlijke 
houtbeschermingsmiddelen zijn was (wax), schellak, 
drogende oliën (lijnolie, tung olie), vernis, lak en verf (op 
plantaardige oliebasis).

Verven en houtcoa  ngs
De verven en lakken die worden gebruikt voor hout 
bewerking vallen onder de categorie chemische bouwstoff en 
en worden voor het overgrote deel niet uit hernieuwbare 
grondstoff en geproduceerd. Nie  emin vergroten ze de 
toepassingsmogelijkheden van houtproducten in de 
bouw aanzienlijk. Hout en houtproducten worden tegen 
beschadiging en slijtage beschermd door het aanbrengen van 
een beschermende verf- of laklaag. Een coa  ng beschermt 
tegenweer en wind en verhindert het binnendringen van 
vocht en aantas  ng doorschimmels of insecten. Een goede 
coa  ng moet beschermen tegen uv-straling en kunnen 
‘ademen’ om ophoping van vocht te voorkomen. Deze 

Figuur 4.12 Eigenschappen Europese houtsoorten
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verven worden meestal geproduceerd op basis van alkyden/
of acrylaat.
Er zijn ook een aantal bio-based componenten in de verf- en 
lakken sector (plantaardige oliën). Deze componenten worden 
terug gevonden in de verschillende alkyd bindmiddelen 
op basis van natuurlijke olie (soja, zonnebloem, lijnolie, 
ricinus, saffl  oer, tallolie, houtolie, koolzaad, calendula). 
Ook worden cellulose derivaten (zoals CMC) toegepast 
als addi  ef verdikkingsmiddel, glansmiddel. Daarnaast 
kunnen de oplosmiddelen van biologische oorsprong zijn 
(ethanol, terpen  jn). Enkele voorbeelden van producten: 
watergedragen latex, muurverf op basis van caseïne kalk, 
Finse kookverf op lijnolie basis met oker.

Verduurzaming doormiddel van branden
Shou Karamatsu-ban is een Japanse techniek waarbij planken 
gecontroleerd worden verbrand waardoor deze 40 tot 80 jaar 
mee kunnen gaan. Door het gecontroleerd branden ontstaat 
er op de planken een toplaag van ca 3 mm houtskool, 
waardoor het hout beschermd is tegen regen en andere 
weersomstandigheden. 

Gemodifi ceerd hout
Om hout te verduurzamen kan het een milde thermische 
behandeling worden gegeven (150-200 oC). Hierdoor 
worden voor schimmels en bacteriën makkelijk toegankelijke 
koolhydraten omgezet en onverteerbaar gemaakt en wordt 
het materiaal tegelijker  jd meer waterafstotend. (Van Dam, 
2012)

• ThermoWood® en Plato hout® zijn naaldhout (vuren) 
producten die door een thermische behandeling zijn 
verduurzaamd en daardoor breder inzetbaar zijn, o.a. 
voor buitentoepassingen als gevelbekleding, hekwerk of 
schuren.

• Waxwood® is een voorbeeld van een waterwerend 
houtproduct op basis van inheemse houtsoorten die bij 
verhoogde temperatuur met was zijn geïmpregneerd. 
Het product is geschikt voor buitentoepassing.

• Accoya wood gee   (naald)hout een behandeling 
met azijnzuuranhydride, waardoor het materiaal 
waterafstotend wordt en betere dimensiestabiliteit 
vertoond.

• Impregneren van hout met hernieuwbare producten 
zoals pyrolyse olie, lignine (restproduct uit de 
papierproduc  e) en furaan-harsen hee   een uitstekend 
verduurzamend eff ect, vooral op goedkopere en lichtere 
houtsoorten zoals populier en wilg of naaldhout.

Isola  e
Er zijn een aantal biobased isola  ematerialen die als 
alterna  ef gebruikt kunnen worden in plaats van de 
minerale isola  esoorten (steenwol, glaswol, foamglas) of 
isola  esoorten a  oms  g van aardolieproducten (EPS, EXP, 
PUR), die nu vaak worden gebruikt. (Greenspec) Voorbeelden 

van deze biobased isola  ematerialen zijn; 

Cellulose isola  e
Cellulose is een 100% natuurlijk producten, verkregen 
door gerecycled papier te vermalen en te vermengen met 
sterk brandwerende boraatzouten. Voordelen van deze 
isola  esoort zijn dat de isolerende presta  es vergelijkbaar 
zijn met glaswol, het materiaal hee   goede brandwerende 
eigenschappen en is bijna 100% recyclebaar. Nadeel van 
dit product is dat de boraatzouten, die nodig zijn voor de 
brandwerendheid, gewonnen wordt uit het mineraal borax, 
wat in beperkte mate aanwezig is op aarde.

Kurk isola  e
Kurkisola  e is gemaakt van kurkschors, dat wordt 
geëxpandeerd en doormiddel van hoge druk en natuurlijke 
hars gevormd wordt tot blokken. Deze blokken worden later 
weer in verschillende diktes gezaagd of vermalen tot korrels. 
Een nadeel van kurkisola  e is dat het veel Embodied energy 
kost om het te produceren en kurkstof schadelijk kan zijn 
voor de gezondheid bij inademing.

Vlasisola  e
Vlas is een herwinbare grondstof met een korte groeifase, 
is biologisch a  reekbaar en is 100% natuurlijk. Volgens de 
Nederlandse NIBE classifi ca  e is vlaswol vanuit milieu- en 
gezondheidsoogpunt de beste productkeuze. Vlasvezels 
hebben de eigenschap dat zei alleen vocht opnemen in de 
celwanden. De met luchtgevulde holle ruimten daartussen 
blijven vochtvrij en het opgenomen vocht wordt snel weer 
afgegeven. Verder is vlasisola  e vormvast en brandveilig. 

Schapenwol
Schapenwol kan voor 100% bestaan uit het dierlijke vezel 
kera  ne, een vernieuwbare, bio-ecologische secundaire 
grondstof. Schapenwol hee   een posi  eve eigenschap dat 
de isola  e waarde nauwelijks wordt beïnvloed door een 
wisselende rela  eve luchtvoch  gheid. 

Houtvezelisola  e
Houtvezelisola  e is gemaakt van het resthout (spint en 
schors). Deze houtvezelplaten worden volledig vervaardigd uit 
herwinbare grondstoff en zonder toevoeging van bindmiddel 
of vlamvertrager. Een moderne produc  emethode maakt het 
mogelijk de houtvezels op natuurlijke wijze te binden met de 
harsen (lignine) die in het hout zelf zi  en.

Biofoam
BioFoam® is een isola  emateriaal dat vergelijkbaar is met 
EPS (geëxpandeerd polystyreen). Het ziet er qua structuur 
hetzelfde uit en hee   vrijwel dezelfde eigenschappen als 
EPS. Het grote verschil is dat EPS geproduceerd wordt van 
polymeren die op fossiele grondstoff en (eindig materiaal) 
gebaseerd zijn. De grondstof voor BioFoam® bestaat uit 
biopolymeren, die gemaakt worden van plantaardige 
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grondstoff en (oneindig materiaal). BioFoam® wordt gemaakt 
van een biologisch basismateriaal, wat tot gevolg hee   dat 
BioFoam® hergebruikt kan worden. Daarnaast is het ook 
biologisch a  reekbaar en bij hoge temperaturen onder 
invloed van vocht en bacteriën industrieel composteerbaar.

Figuur 4.13 Eigenschappen biobased isola  esoorten. Greenspec

Folie
• Proclima db+ (dampremmend bouwpapier)

Afdich  ng
• Stopverf, is een mas  ek gemaakt van krijt, lijnolie. Vooral 

door de lange droog  jd is stopverf verdrongen door 
kunststo  i  en (PUR en Siliconen kit, etc).

Profi elen

Kunststofcomposieten
Binnen de composieten wordt onderscheid gemaakt 
tussen kunststofcomposieten en biocomposieten. 
Kunststofcomposieten bestaan uit een combina  e van vezels 
met een (kunststof)-hars. Composietmateriaal kan worden 
ontworpen met specifi eke eigenschappen die voor het 
(composiet)product nodig zijn, waardoor composietmateriaal 
sterk in opkomst is.
Composietmaterialen hebben verschillende eigenschappen 
in verschillende rich  ngen (ze zijn an-isotroop). Deze 
eigenschappen worden voornamelijk beïnvloed door 
de laminaatopbouw en door de gebruikte matrix- en 
vezelmaterialen. Tradi  oneel zijn polyestercomposieten, 
versterkt met glasvezel, de meest gebruikte composieten 
voor massaconsump  e. De eigenschappen van glasvezel zijn 
vergelijkbaar met die van aluminium. Voor de meer high-
tech toepassingen worden o.a. aramidevezel en koolstofvezel 
gecombineerd met bijvoorbeeld epoxy- of fenolharsen.

Specifi eke kenmerken van kunststofcomposiet zijn:

• Rela  ef laag soortelijk gewicht, dus vaak 
gewichtsbesparing

• Hoge specifi eke sterkte (hogere sterkte bij minder 
gewicht) en draagkracht

• Lange levensduur (a  ankelijk van toepassing)
• Lage onderhoudskosten (lange duur)
• Grote ontwerpvrijheid, dus veel productvormen mogelijk

• Elektrische eigenschappen, zowel isola  e als geleiding is 
mogelijk

• Thermische eigenschappen, zowel isola  e als geleiding 
is mogelijk

• Hoge chemische bestendigheid, bijvoorbeeld tegen 
zuren en chemicaliën

• Weer- en waterbestendigheid (materiaal corrodeert 
bijna niet, is UV-bestendig en neemt weinig vocht op)

• Goede vermoeiingseigenschappen (cyclische 
belas  ngen)

Kunststofcomposieten kunnen daarom een vervanger zijn 
voor staal, waarbij het lage gewicht kan zorgen voor een 
vermindering van de milieubelas  ng. Producten op basis van 
composieten zijn doorgaans vrijwel geheel onderhoudsvrij en 
zijn eenvoudig repareerbaar. De levensduur van de meeste 
kunststofcomposieten is meer dan 50 jaar.

SenterNovem (Danhof 2009) hee   een onderzoek gedaan 
naar de energie-inhoud van de levenscyclus van een glasvezel 
composiet brug ten opzichte van een stalen, betonnen 
en koolstofvezel composiet. Hieruit blijkt dat de glasvezel 
comopsiet brug 3 tot 5 keer beter scoort dan de andere 
bruggen. Wanneer men kijkt naar de carbon footprint scoort 
een glasvezel composiet brug 1,5 tot 2 keer beter. 

Biocomposieten
Composieten worden meestal ‘bio’ genoemd wanneer een 
aanzienlijk deel gebaseerd is op biobased materiaal. Het 
aandeel ‘bio’ kan komen van zowel de natuurlijke vezels 
als van de biobased hars , of van beide. Soms worden 
composieten echter ‘bio’ genoemd wanneer er slechts 10 
gewicht % natuurlijke vezel in zit. 
Enkele natuurlijke vezels hebben een sterkte en s  j  eid die 
in de buurt liggen van de sterkte en s  j  eid van glasvezels. 
Daarbij hebben natuurlijke vezels een veel lagere dichtheid 
dan glasvezels, waardoor met name de s  j  eid per kilo 
materiaal beter uitkomt dan bij glasvezelcomposiet. Echter, 
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de meeste natuurlijke vezels, met name de eenvoudig 
beschikbare vormen, hebben veel lagere sterktes dan 
glasvezels.

Voordelen van natuurlijke vezels, t.o.v. glasvezels zijn:

• Hoge s  j  eid
• Lage dichtheid
• Hernieuwbaar
• Materiaal op zich is 100 % CO2 neutraal
• -Vochtregulerend: kan bijdrage leveren aan 

binnenklimaatcontrole
• Groeien overal ter wereld

Nadelen van natuurlijke vezels, t.o.v. glasvezels zijn:

• Sterkte
• Eindige lengte, spinnen van vezels tot een eindeloos 

garen introduceert een twist in de vezels die de ‘eff ec  eve 
vezel sterkte’ verlaagt

• Inhomogene dimensies en samenstelling
• Vochtabsorberend: verwijderen van vocht veelal nodig 

voor verwerking tot goede composieten

Naast vezel bestaat een biocomposiet uit bioharsen. De 
meeste bioharsen zijn nog slechts deels biobased. In biobased 
harsen worden vaak natuurlijke olien, zoals lijnolie of sojaolie, 
als grondstof gebruikt.  (Van den Oever, et al. 2012)

Afwerking
• Leemstuc: wordt toegepast voor binnen wandafwerking 

in combina  e met houtskelet bouw met strobalen of 
als stro-leem mengsel in  een (glijdende) bekis  ng. 
Leemstuc kan ook goed worden gecombineerd met 
wandverwarming.

• Schelpenkalstuc
• Ecoboard

Ecoboard is een vezelplaat die gemaakt van vezels, 
a  oms  g van overscho  en van landbouwoogst. 
Ecoboards zijn 100% a  reekbaar of eindeloos  
recyclebaar tot een gelijkwaardig product. De vezels zijn, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld MDF, gebonden met 
een natuurlijk hars.

• Stropanelen
Geperste stropanelen met papieren toplaag. 

 4.4.3. Knelpunten

In het vorige hoofdstuk is te zien dat voor veel materialen 
een biobased alterna  ef bestaat. Er zijn echter een aantal 
bouwproducten, die nog niet ‘biobased’ zijn uitgevoerd. 
• Hoekijzers
• Hang- en sluitwerk
• Bouten
• Schroeven
• Tochtprofi elen
• Glas
• Beglazingsprofi elen 

In dit onderzoek is er echter te weinig  jd om deze ‘problemen’ 
op te lossen. Er is daarom gekozen om het probleem, dat zorgt 
voor de meeste Embodied land, verder in het ontwerp uit 
te werken. In dit geval zal dat de beves  ging van het prefab 
gevelelement aan de achterliggende betonnen construc  e 
zijn. 
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 4.5 Refen  eprojecten

‘Het Zwarte huis’ (2007) van architect Peter Weijen (FARO)
Huis dat volgens de principes van Trias Energe  ca en C2C 
is gerealiseerd met gebruikmaking van zoveel mogelijk CO2 
neutrale bouwmaterialen (houten construc  e, leem, cellulose 
isola  e, etc). Het hout van de buitengevel is verduurzaamd 

doormiddel van de Japanse Shou Karamatsu-ban techniek 
waarbij het hout gecontroleerd wordt verbrand. 
De gevel van het gebouw is geïsoleerd met 30 cm houtwol 
isola  e en voor de plaatsen waar alleen geen ruimte was 
voor een brede spouw is een nano-poreus isola  e gebruikt 
gemaakt van C2C pla  na met een Lambda-waarde van 0,014 
W/m2K. 

Figuur 4.14 Gevel Het zwarte huis. FARO

Maxergy gebouw
 In de Wijk van Morgen, een innova  ef programma waarin de 
vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) 
samen een inspirerende omgeving creëren voor de transi  e 
naar een duurzaam gebouwde omgeving, is een ontwerp 
gemaakt voor een integraal, energieplus en waterneutraal 
kantoorpand. In dit ontwerp is gebruik gemaakt van 81,7% 
hernieuwbare lokale materialen en 15,3% hergebruikte 
lokale materialen. (Schoenmakers, I.2011) De gevel van 

het kantoorpand is opgebouwd uit massieve vurenhouten 
kolommen gecombineerd met Finnjoist® elementen. Als 
isola  e is gekozen voor het hernieuwbare materiaal hennep 
vanwege de brandwerendheid, vastlegging van CO2, grote 
opbrengst per hectare en de lange levensduur. Voor het 
plaatmateriaal is ECOboard gebruikt, bestaande uit vezels 
a  oms  g van overscho  en van landbouwoogst. De afwerking 
van de gevel bestaat gedeeltelijk uit leemstuc, vegeta  egevel 
en fl exibele amorfe zonnecellen.

Figuur 4.15 Maxergy gebouw ‘de Wijk van morgen’
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Modern Biobased woonhuis ORGA architecten
Het moderne ecologisch biobased woonhuis in Almere 
is ontworpen door ORGA architecten. De onderstaande 
‘dampopen houtskelet wand’ wordt in veel projecten 
gebruikt. De wand is volledig gemaakt van biobased 
materialen. In de onderstaande fi guur is te zien hoe de wand 
opgebouwd kan worden. De gevel is opgebouwd uit 3 zones; 
(ORGA Architecten)

Installa  ezone 
In deze zone is ruimte voor al het leidingwerk, dus elektra, 
waterleidingen, cv leidingen of de warmtewandbuizen. 
Tussen de leidingen is ruimte voor extra isola  e, behalve 
natuurlijk bij de warmtewandbuizen, die moeten in de ‘massa’ 
gelegd worden, een dikke leemstuclaag. Op de isola  e kan 
je in principe iedere afwerking aanbrengen die je zelf wilt. 
Voordeel van de installa  ezone is dat je geen leidingen of 
doorvoeren door je dampscherm hoe   te boren en de dikke 
isola  elaag blij   ongeschonden. Ook leent deze zone zich 
er uitstekend voor om in zelfwerkzaamheid aan te brengen, 
gescheiden van het werk van de aannemer.

Construc  e- en isola  ezone 
Deze zone bestaat uit het daadwerkelijk houtskele  rame, 
met tussen de s  jlen de dikke isola  elaag. Aan de binnenzijde 
bevindt zich de OSB of mul  plex bepla  ng. Die vormt enerzijds 
onderdeel van de stabiliteit, anderzijds het dampscherm. 
Alle naden en aanslui  ngen dienen getapet te worden. 
Aan de buitenzijde van het frame wordt een doorlopende 
isola  edeken aangebracht als koudebrug onderbreking.

Buitengevelzone 
Hier kan een gevelafwerking naar wens worden gekozen; 
hout, baksteen, stucwerk, enz.

Bouwpuur Demowoning(NUR-holz) Ro&Ad architecten:

NUR-holz is het eerste en enige bouwsysteem wat een gouden 
Cradle to Cradle cer  fi caat hee   behaald. Het product is dan 
ook geheel vrij van schadelijke chemicaliën en kan na verlies 
van zijn func  e zowel worden teruggebracht in de biosfeer 
als in de technosfeer. Door het gebruik van natuurlijke 
materialen is het product volledig biologische a  reekbaar. 
Tevens is het product ook na gebruik her te gebruiken in het 
eigen produc  eproces. Hierdoor vindt er geen downcycling 
van het product plaats, maar blij   het gelijkwaardig. De 
produc  efabriek hee   zijn eigen energievoorziening in 
de vorm van zonnepanelen. Hiermee wordt meer energie 
opgewekt dan het bedrijf zelf nodig hee  . De te lozen 
vloeistoff en worden gezuiverd, zodat ze geen schadelijk 
eff ect hebben op het milieu. 
NUR-holz is een massief houtbouwsysteem, gemaakt van 
onbehandeld hout, waarbij lagen hout aan elkaar worden 
verbonden met beukenhouten schroeven. De wanden van 
het systeem bestaan uit een centrale, construc  eve kern van 
6 of 8 cm, waar tegen lagen hout in horizontale, diagonale en 
ver  cale rich  ng gemaakt worden tot de gewenste wanddikte 
van 9,5 cm tot 35 cm.
De vloerelementen en sommige dakelementen hebben 1 of 
meerdere construc  eve balklagen aan de buitenzijde van 
de elementen met daartussen kruislinkse tussenlagen.  
Men gebruikt uitsluitend onbehandeld naaldhout uit het 
Duitse Zwarte Woud, al het hout is PEFC gecer  fi ceerd. Voor 
de panelen in het zicht wordt hout gebruikt dat is gekapt 
in de hoogst gelegen delen van het Zwarte Woud en met 
zorg geselecteerd, zodat een verfi jnd en glad uiterlijk is 
gegarandeerd. De schroeven van beukenhout worden vooraf 
gedroogd, zodat ze krimpen. Zodra deze in de panelen zijn 
geschroefd nemen ze het restvocht op van het overige hout 
en zwellen ze op. Er is daarmee een onwrikbare verbinding 
tot stand gekomen. Ze worden vanaf de niet-zichtzijde in 
het paneel geschroefd tot halverwege het laatste paneel. De 
zichtzijde is glad, er zijn geen schroeven zichtbaar.

Figuur 4.16 Opbouw biobased gevel ORGA architecten Figuur 4.17 NUR-holz demowoning Roosendaal Bouwpuur



L.C.H. van der Meijden72

 4.6. Keuze houtbouwtype

In dit hoofdstuk zal een keuze worden gemaakt  voor 
een houtbouwtyp. Er zijn 3 varianten gemaakt voor de 
construc  e van de wand. Daarna is voor elke houtbouwtypen 
het gewicht van het hout berekend, het gewicht van de 
beves  gingsmiddelen, welk type is het meest biobased 
worden uitgevoerd, bij welk type zijn de materialen het 
gemakkelijkst te scheiden en uiteindelijk de Embodied land 
van de construc  e.
In tabel 4.18 is te zien dat een houtskeletbouw wand, 
bestaande uit Finnjoist I-iggers ongeveer 30% lichter is 

dan een tradi  onele houtskeletbouw wand. Een NUR-holz 
volhouten wand waarbij geen metalen of lijm wordt gebruikt 
is bijna 2x zo zwaar als een tradi  onele houtskeletbouw wand. 
Bij een tradi  onele en Finnjoist houtskeletbouw wand, met 
de afme  ngen van de concepten uit het vorige hoofdstuk, 
wordt ongeveer 5 kg aan metalen schroeven gebruikt voor de 
s  jlen, regels en het plaatmateriaal. Wanneer de gewichten 
van de houtconstruc  es en de beves  gingsmiddelen van 
de verschillende construc  es berekend worden naar de 
hoeveelheid Embodied land is te zien dat een NUR-holz 
volhouten wand het beste scoort, doordat de wand helemaal 
uit hout is opgebouwd.

Tabel 4.18 Vergelijking houtbouwtypen
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 4.7. Varianten

Met behulp van het Programma van Eisen dat is opgesteld 
zijn een aantal concepten gemaakt. In het Programma van 
Eisen staat dat glas, en vooral het bijbehorende kozijn met 
aluminium glasprofi el, een nega  ef eff ect hee   op de totale 
Embodied land dus zal worden gezocht naar een op  male 
verdeling van de transparante delen in de gevel. In de fi guur 
rechts is de originele WNF gevel na de renova  e te zien.

Voor de onderstaande concepten is hetzelfde glasoppervlak 
aangehouden als gebruikt in de WNF gevel. Alleen de posi  e 
en de groo  e van de ramen verschillen, waardoor berekend 
kan worden voor welk concept het minste kozijnhout en het 
minste aluminium glasprofi elen nodig zijn. Vervolgens kan 
het glasoppervlak nog worden geop  maliseerd door het 
minimum daglichtoppervlak te nemen. Figuur 4.19 WNF gevel na renova  e

Figuur 4.20 Variant 1 & 2

Figuur 4.21 Variant 3
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Figuur 4.22 Variant 4

Figuur 4.23 Variant 5

Figuur 4.24 Variant 6 & 7
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Tabel 4.25 Vergelijking varianten
In tabel 4.25 zijn de varianten met elkaar vergeleken. In deze 
tabel is te zien hoeveel hout er voor elk concept benodigd 
is voor de construc  e van de wand en het kozijn. Belangrijk 
hierbij is dus ook de totale omtrek van het kozijn, omdat 
deze bepalend is voor de hoeveelheid hout dat benodigd is 
voor het kozijn maar ook de totale lengte van de aluminium 
glasprofi elen. Deze aluminium profi elen zijn bepalend voor 
de totale hoeveelheid Embodied land dan nodig is voor het 
kozijn. In de tabel is te zien dat de varianten 3 en 4 het minste 
hout benodigd hee   voor de construc  e en het kozijn en ook 
het kozijn van dit concept hee   de kleinste omtrek.

 4.8.Conclusie keuze materialen

In dit hoofdstuk is een Programma van Eisen opgesteld 
waar het gevelelement aan moet voldoen. Op basis van de 
eisen, die zijn opgesteld voor de materiaalgebruik van het 
element is gekozen voor het NUR-holz houtbouwtype. Dit 
element scoorde het beste in de embodied land berekening, 
waarbij NUR-holz is vergeleken met een tradi  oneel 
houtbouwsysteem en een Finjoist houtbouwsysteem. Verder 
wordt er bij dit houtbouwtype geen gebruik wordt gemaakt 
van lijm en metalen verbindingen, welke ook overeenkomen 
met het programma van eisen. Nur-holz is ook het enige 
bouwsysteem met een C2C gold cer  fi caat. Dit houdt in 
dat het duurzaam wordt geproduceerd en gemakkelijk kan 
worden hergebruikt of gerecycled(biologische en technische 
kringloop). Het hout dat voor de Nur-holz elementen wordt 
gebruikt is a  oms  g uit duurzaam beheerde bossen uit 
Zuid-Duitsland. Nadat deze bomen zijn gekapt worden er 
weer nieuwe bomen geplant, die in 30 jaar weer helemaal 
aangegroeid zijn. Dit is dezelfde levensduur als de gevel, 
waardoor er een kringloop wordt gecreeerd. Verder is 
onderzoek gedaan naar mogelijke alterna  eve biobosed 
materialen, die bijvoorbeeld de bestaande isola  ematerialen, 
etc. kunnen vervangen. Ook zijn problemen gesignaleerd op 
het gebied van materiaalgebruik, zoals beves  gingsmiddelen, 
beglazingsprofi elen, glas en hang- en sluitwerk. In het 
volgende hoofdstuk zal worden getracht een oplossing te 
vinden voor deze problemen. Als laatste is een concept 
gekozen met de posi  e en de groo  e van het raam in het 
element. 
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In dit hoofdstuk zal het concept dat in hoofdstuk 4.6 is gekozen 
verder uitgewerkt worden. Hierbij zal gekeken worden naar 
de opbouw van het element, de beves  ging van het kozijn 
aan het element en de beves  ging van het element aan de 
achterliggende construc  e. Deze elementen en beves  gingen 
worden bij Nur-holz elementen nog typisch beves  gd met 
metalen schroeven. Voor dit ontwerp zullen oplossingen 
worden gezocht naar de beves  ging van de elementen en 
kozijnen zonder lijm of metalen beves  gingsmiddelen.

 5.1. Opbouw gevelelement

In fi guur 5.2 is de opbouw van het gevelelement te zien. Het 
construc  eve gedeelte van het gevelelement bestaat uit een 
NUR-holz element van 185 mm. Gekozen is voor het lichtste 
element, omdat het element niet dragend is. In de tekening 
is te zien dat het element bestaat uit een construc  eve kern 
van 60 mm, bestaande uit balken die strak tegen elkaar aan 
zi  en. Aan weerszijde van deze construc  eve kern zijn 2 lagen 
met horizontale houten planken geplaatst. Het totale pakket 
wordt één geheel doormiddel van beukenhouten schroeven. 
De schroeven worden vooraf gedroogd, zodat ze krimpen. 
Wanneer ze in de panelen worden geschroefd nemen ze het 
restvocht van het hout op en ze  en ze uit. Hierdoor komt een 
onwrikbare verbinding tot stand. In dit gevelelement worden 
de houtvezel isola  epanelen en de ver  cale regels direct 
mee geschroefd, waardoor geen metalen schroeven of nagels 
gebruikt hoeven te worden. De elementen zelf zijn vormvast. 
Omdat het hout kruislings aan elkaar is geschroefd, kunnen 
de houten delen onderling wel werken, maar als geheel niet. 
(Rombach NUR-holz)
Voor de gevelafwerking is Accoya® hout gebruikt. Accoya® 
hout hee   net als Nur-holz een Cradle to Cradle Gold 
cer  fi caat. In de Cradle to Cradle cer  fi ca  e is zowel het 
product Accoya® hout als het totale produc  e proces 
beoordeeld, inclusief de herkomst van het gebruikte hout, 
energiegebruik, watermanagement en afvalbeheer. Het 
nadeel van Accoya® hout op dit moment is dat het hout dat 
wordt gebruikt a  oms  g is uit Nieuw-Zeeland, waardoor 
veel energie nodig is voor transport. In de toekomst zal ook 
Europees naaldhout gebruikt gaan worden. Het verschil in 
CO2-emissie voor Accoya hout is 268 kgCO2/m3 dat a  oms  g 
is uit Europa ten opichte van 390 kgCO2/m3 a  oms  g uit 
Nieuw-Zeeland. (Accoya & Purse, et al. 2009)

5. TECHNISCHE UITWERKING

Figuur 5.1 Gevelelement

Figuur 5.2 Gevelopbouw



EXERGETISCHE KANTOORGEVEL 79

 5.2. Kozijn

De kozijnen worden in de Nur-holz elementen geplaatst 
zonder gebruik te maken van een stelkozijn en metalen 
beves  gingsmiddelen. Tijdens de prefabricage worden er 
sparingen ter groo  e van het kozijn gemaakt, die voorzien 
zijn van een groef. De kozijnen kunnen dan van bovenaf in de 
wand worden glijden. Wanneer het kozijn is geplaatst kan 
het latei-element op dezelfde manier worden geplaatst. Dit 
element wordt met houten schroeven beves  gd aan het 
Nur-holz element zodat het één geheel wordt. Het kozijn is 
dat in zijn geheel geïntegreerd in het wandelement zonder 
metalen beves  gingsmiddelen. Tussen het kozijn en het 
element zal wel een rubberen afdich  ng moeten worden 
geplaatst. (Figuur 5.3)

 5.3. Thermische laag

Voor de thermische laag is gebruikt gemaakt van de 
drukvaste houtvezelisola  eplaat Pavatherm+, die 
voorzien is van een waterkerende dampdoorlatende laag. 
Pavatherm is een product van Pavatex gemaakt van het 
resthout (spint en schors). Deze houtvezelplaten worden 
volledig vervaardigd uit herwinbare grondstoff en zonder 
toevoeging van bindmiddel of vlamvertrager. Een moderne 
produc  emethode maakt het mogelijk de houtvezels op 
natuurlijke wijze te binden met de harsen (lignine) die in 
het hout zelf zi  en. Er wordt een Pavatherm isola  eplaat 
gebruikt van 120 mm, die een R-waarde hee   van 3,57 
m2.K/W. (Pavatex)

Figuur 5.4 Houtvezelisola  e

Figuur 5.3 Kozijn schuiven in NUR-holz element
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 5.4. Beves  ging element 

De stalen hoekprofi elen, die voor de beves  ging van de 
houten vliesgevel van het WNF kantoor zijn gebruikt waren 
verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid Embodied 
land van de gevel. In het ontwerp voor het gevelelement 
is dus naar een oplossing gezocht om deze profi elen te 
vervangen voor een alterna  ef. 
In de fi guur 5.5 is te zien dat de Nur-holz elementen 
op de vloer worden geplaatst, waardoor de ver  cale 
krachten (eigen gewicht elementen) direct op de 
achterliggende betonconstruc  e worden afgedragen. De 
beves  gingsmiddelen zijn dus alleen nodig om de horizontale  
krachten op te vangen. 

De elementen worden beves  gd en gesteld door middel 
van glasvezelversterkte composiet profi elen, die in het 
Nur-holz element wordt gelijmd met biobased lijm. Deze 
glasvezelversterkte composieten zijn gemaakt van glasvezel 
en een door DSM ontwikkelde biohars op basis van mais. 
Allereerst wordt een stelprofi el op de betonnen vloer 
beves  gd en gesteld. Hierna kan het L-profi el, dat in het 
NUR-holz element is gelijmd over het stelprofi el worden 
geplaatst. Doormiddel van draadstangen en bouten van 
glasvezelversterkte composiet worden deze profi elen 
vastgezet en gesteld. Hiervoor dienen eerst gaten in de 
betonnen vloer geboord te worden. Deze beves  ging 
gebeurt zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van 
het element. Nadat de elementen zijn beves  gd en gesteld 
worden ze aan de binnenzijde afgewerkt met planken die net 
als in de NUR-holz elementen worden beves  gd met houten 
schroeven. (Chemie magazine, 2012)

Figuur 5.5 Beves  ging element d.m.v. vezelversterkte 
composiet stelelementen en bouten

Figuur 5.6 beves  ging gevelelement
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 5.5. Binnenafwerking met wandverwarming

De massie  outen wanden kunnen aan de binnenzijde, net als 
in het WNF kantoor, worden afgewerkt met leemstuc. Leem is 
een grondstof dat direct uit de natuur komt en, in tegenstelling 
tot cement, gips en kalk, niet eerst gebrand hoe   te worden 
voordat het kan worden verwerkt. Leem wordt gewonnen uit 
de grond en moet in de juiste mengverhoudingen worden 
gebracht van zand, silt en klei. Hierbij komt geen CO2 uitstoot 
aan te pas. Een andere posi  eve eigenschap is dat leemstuc 
een vochtregulerend ‘ademend’ materiaal is dat warmte 
en kou kan opnemen en afgeven. Door deze ‘vetlaag’ van 
leemstuc ontstaat er een stabiel binnenklimaat. Een leemstuc 
binnenafwerking kan ook goed gecombineerd worden met 
register wandverwarming en -koeling. In dit geval worden 
er buisjes op de muur gemonteerd, die met een dubbele 
laag leemstuc worden bedekt. In het leemstuc wordt een 
gaas verwerkt tegen scheurvorming. Wandverwarming gee   
stralingswarmte af waardoor deze vorm van verwarming/
verkoeling (in plaats van convec  e) het hele jaar door zorgt 
voor een vrijwel constante temperatuur en luchtvoch  gheid 
en daarmee voor een gezonder binnenklimaat. Hierdoor 
kan de temperatuur in het gebouw ook met 3°C zakken, 
waardoor de warmtelast verminderd wordt. Verder is 
er minder stofvorming in het gebouw en er zijn minder 
allergenen in de lucht, waardoor er minder hoofdpijn- en 
ademhalingsklachten zijn dan in gebouwen met tradi  onele 
verwarmings- en aircondi  oningssystemen. Het gebouw is 
bovendien bevrijd van radiatoren en buizen. De ruimtes zien 
er daarom veel royaler en rus  ger uit. (www.bouwecologisch.
nl)

 5.6. Buitenafwerking

Zoals beschreven in hoofdstuk 5.1 zal voor de buitenafwerking 
van de gevel Accoya® hout worden gebruikt. Accoya® hout is 
gemodifi ceerd hout waarvoor een verduurzamingmethode 
is ontwikkeld waarbij azijnzuuranhydride wordt gebruikt om 

Figuur 5.7 Stralingswarmte door wandverwarming. Ecostuc

het hout op moleculair niveau dusdanig aan te passen dat 
het niet meer vatbaar is voor schimmels en insecten, het 
een duurzaamheidklasse 1 kan verkrijgen, het 75% minder 
thermische uitze   ng of krimp vertoont en de thermische 
isola  ewaarde wordt vergroot. De azijnzuuranhydride wordt 
onder druk in het hout gebracht waardoor het doordringt tot 
in elke cel. Het veranderd vervolgens de hydroxiel groepen 
(OH-) in acetyl groepen (CH3O2) waardoor het vermogen van 
het hout om water op te nemen sterk wordt gereduceerd, 
wat bovenstaande eigenschappen tot gevolg hee  . Het hout 
kan wanneer het bovengronds wordt gebruikt 50 jaar mee 
gaan en wanneer ondergronds gebruikt 25 jaar. Het kan dus 
heel goed voor buitentoepassing gebruikt worden. Verder 
zijn er geen toxische stoff en gebruikt, waardoor er geen 
schadelijke stoff en in het milieu terecht komen en het hout 
veilig kan worden hergebruikt of gerecycled. 

Figuur 5.8 Modifi ceringsproces Accoya hout. Accoya®

 5.7. Ven  la  e

Natuurlijke ven  la  e kan plaatsvinden doormiddel van 
schuiframen. Een schuifraam hee   als voordeel dat er geen 
metalen scharnieren hoeven worden toegepast. In het 
schuifraam is HR++(dubbel) glas toegepast, omdat dit de 
minimale eis is van het Bouwbesluit 2012. In het voorgaande 
onderzoek is geconcludeerd dat dubbelglas guns  ger is ten 
opzichte van driedubbel glas, wanneer een Embodied land 
berekening wordt gemaakt. 



L.C.H. van der Meijden82

 5.8. Zonwering

In het gevelelement zijn houten plantenbakken geïntegreerd, 
die tevens func  oneren als zonneluifels. De plantenbakken 
zijn volledig gemaakt van natuurvezelversterkte composieten. 
Planten hebben een posi  ef eff ect op het materiaalgebruik 
en dus de embodied land, doordat ze op natuurlijke wijze 
weer kunnen teruggroeien in hun oorspronkelijke staat. De 
plantenbak vormt tevens een niet-grondgebonden groene 
gevelsysteem. In de plantenbakken worden hangplanten 
geplant, die in de zomer func  oneren als zonwering voor 
de achterliggende ruimte. In de winter is het wenselijk om 
de achterliggende ruimte passief te verwarmen doormiddel 
van de zon, om zo de warmtevraag te verlagen. Er gekozen 
om een snelgroeiende hangplant te gebruiken, die één keer 
per jaar gesnoeid dient te worden. Dit dient in het najaar te 
gebeuren zodat er geen enkele belemmering is in de winter. 
Voorbeelden van snelgroeiende hangplanten zijn de Hedera 
Hibernica, de Ac  nidia (kiwiplant), de Parthenocissus (Wilde 
wingerd), Passifl ora caerulea (Passiebloem), de Polygonum 
(Bruidssluier) of de Wisteria (Blauwe regen). Belangrijk 
is dus dat de planten in de lente al bloeien, zodat ze in de 
zomer als zonwering kunnen fungeren. Hendriks, N. (2009) 
Groene gevels. NBD BDA GevelReeks In deze plantenbakken 
zal een druppelsysteem worden geplaatst, die zorgt voor 
de bevloeiing van de planten. In een onderzoek van de TU 
Del  (Stec, et al. 2005) staat beschreven hoe planten op twee 
manieren kunnen bijdragen aan temperatuurbeheersing. 
Ten eerste door verdamping van vocht wat warmte on  rekt 
aan zijn omgeving en ten tweede door beschaduwing. In 
dit onderzoek is een dubbele huidfacade met zonwering 
doormiddel van planten vergeleken met gewone zonwering. 
De dubbele huidfacade met daarin planten bleek een 
eff ec  ere zonwering. In dit geval wordt geen dubbele 
huidfacade toegepast, maar het is wellicht aannemelijk 
dat de hangplanten kunnen zorgen voor een verminderde 
opwarming van de gevel. Een verminderde opwarming van 
de gevel kan weer leiden tot een verlaging van de koellast. 

Kijkend naar de exerge  sche presta  e van de plantenbak 
zou het gewenst zijn dat de planten, die in deze plantenbak 
groeien, weer gebruikt kunnen voor de gevel. 
Bloembakken van Nature based composites (NABASCO®)

De bloembakken zijn gemaakt van natuurvezelversterkte 
composieten (Nature based composites). Dit zijn 
composi  eten waarbij de natuurlijke vezels zoals vlas, ju  e, 
kokos en hennep worden gebruikt in plaats van bijvoorbeeld 
glasvezels. Natuurlijke vezels hebben als voordeel dat 
biobased zijn en minder energie vergen om te produceren. 
Deze natuurvezelversterkte composi  eten worden 
geproduceerd door NPSP, die de producten produceert met 
100% groene stroom. De natuurvezelversterkte composieten 
kunnen na hun levensduur door verbranding worden omgezet 
in groene stroom. 

Figuur 5.10 Zomer- en wintersitua  e; hangplant zorgt voor zonweringFiguur 5.9 Groene gevel als zonwering ‘Groene Smaragd’ Del  
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 5.9 Visualisa  e

Figuur 5.11 Visualisa  e gevelelementen
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Figuur 5.12 Binnenzijde element met en zonder leemstuc binnenafwerking
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Figuur 5.13 Variant gevelelement
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Figuur 5.14 Variant gevelelement
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6. TOETSING ONTWERP

Figuur 6.2 Resultaten Embodied land door zonne-energie

Figuur 6.1 Resultaten totale energiegebruik gedurende 30 jaar (levensduur gevel)

In dit hoofdstuk zal een toetsing worden gedaan op de energe  sche en de exerge  sche presta  e van de gevel. In fi guur 6.1 
is de energe  sche presta  e te zien van de gevel en de daarbij horende achterliggende ruitme gedurende 30 jaar (levensduur 
van de gevel). Te zien is dat de totale energiebehoe  e van de exerge  sche gevel (opera  onal + embodied energy) heel iets 
lager is dan de overige case studies. In de resultaten van de embodied land berekening (berekent met zonne-energie) is te 
zien dat de exerge  sche gevel beter scoort dan alle andere gevels. Dit komt vooral om de embodied land van de materialen 
erg laag is. De exerge  sche gevel hee   zelfs 70% minder embodied land nodig dan de WNF gevel. Dit resultaat is verkregen 
door zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased materialen te gebruiken. In de bijlage is te zien dat het gewicht van de 
exerge  sche gevel voor 93% bestaat uit biobased materialen.
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 7.1. Conclusies

De toenemende eisen met betrekking tot energiebesparing 
van gebouwen zorgt ook voor een toename aan 
gevelmaterialen. De toegevoegde materialen bestaan uit 
isola  emateriaal, glas en bijvoorbeeld materiaal benodigd 
voor externe zonwering. De opera  onal energy van het 
gebouw neemt hierdoor af maar anderzijds hee   dit een 
toename van de embodied energy van gevel tot gevolg.
Naast het energiegebruik is het dus ook belangrijk dat 
het materiaalgebruik van een gebouw inzichtelijk wordt 
gemaakt. Uit de literatuurstudie kan worden geconcludeerd 
dat bestaande duurzaamheidsinstrumenten, zoals 
GreenCalc+, materiaalgebruik meenemen in de berekening. 
Er worden echter vaak subjec  eve scoringsmethoden en 
wegingsfactoren gebruikt om energie- en materiaalgebruik 
te vergelijken en in één totaalscore uit te drukken. 

Maxergy is een duurzaamheidsinstrument dat energie- en 
materiaalgebruik uitdrukt in dezelfde fysische grootheid; 
Embodied Land, uitgedrukt in hectare-jaar (ha-jaar). In 
deze berekening wordt uitgegaan van gesloten kringlopen 
op het gebied van energie- en materiaalgebruik. Wanneer 
een materiaal geen gesloten kringloop meer vormt zal het 
hersteld moeten worden in zijn oorspronkelijke staat. Het 
herstellen van de oorspronkelijk staat kan worden uitgedrukt 
in land dat  nodig is voor het terugwinnen van grondstoff en 
en de groei van materialen. Maxergy gaat er vanuit dat alle 
energie (opera  onal en embodied) wordt opgewekt met 
behulp van zonne-energie, omdat hierdoor geen grondstoff en 
verloren gaan. Dit komt dus niet in alle gevallen overeen met 
de werkelijkheid. 

Doordat er uit wordt gegaan van gesloten kringlopen op 
materiaalgebied, is het verschil in embodied land tussen 
hergroeibare (biobased) materialen en hernieuwbare 
materialen erg groot. Dit komt doordat alle materialen 
hetzelfde worden beoordeeld. Wanneer een materiaal niet 
meer een gesloten kringloop vormt, omdat deze bijvoorbeeld 
niet gerecycled wordt, maar in de natuur terrecht komt, is 
veel energie nodig dit materiaal weer terug te winnen en in 
oorspronkelijke staat te herstellen. Hergroeibare materialen 
(biobased) kunnen op natuurlijke wijze (her)groeien, waarbij 
bijna geen menselijke energie nodig is.

Uit de resultaten van de case studies kunnen een aantal 
conclusies worden getrokken, die betrekking hebben op 
het energieverbruik, materiaalgebruik en het bijbehorende 
landgebruik, ten gevolge van de aanpassing van de gevel. In 
alle projecten is te zien dat de embodied energy van de gevel 
na de renova  e groter is geworden ten opzichte van voor de 
renova  e. Dit is het gevolg van de extra materialen die zijn 
toegevoegd aan de gevel, met als doel het warmteverlies 
en de koellast van het gebouw te verminderen. Naast de 
hoeveelheid materialen is ook de materiaalkeuze bepalend 
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voor de embodied energy van de gevel. Vooral voor de 
primaire produc  e van metalen is erg veel embodied energy 
benodigd, voor de recycling van metalen is echter veel minder 
energie nodig. 

Uit resultaten van de case studies kan ook worden 
geconcludeerd dat de koellast (onderdeel van de opera  onal 
energy) zowel voor als na de renova  e de grootste 
energiepost blij  . De berekeningen zijn gebaseerd op een 
kantoorruimte op het zuiden, gedurende de levensduur 
van de gevel (30 jaar). De gevelrenova  e van de kantoren 
hee   vooral een vermindering van de warmtelast tot gevolg. 
Ondanks de toename blij   de embodied energy van de gevels 
in verhouding maar een klein gedeelte van de totale energie 
gedurende 30 jaar. 

De embodied energy van de gevel wordt wel de grootste 
energiepost, wanneer de opera  onal energy wordt opgewekt 
door hernieuwbare energiebronnen (zonne- en windenergie), 
zoals gebeurt bij het WNF kantoor na de renova  e.

In de embodied land berekening van Maxergy wordt 
uitgegaan dat alle energie (materiaal en opera  onal) wordt 
opgewekt door zonne-panelen en zonnecollectoren. De 
resultaten uit deze berekening geven een ander beeld waarin 
het materiaalgebruik en de materiaalkeuzes bepalend zijn 
ten opzichte van de opera  onal energy. 

In de resultaten van de embodied land berekeningen zijn 
grote verschillen te zien tussen de gevels van de case 
studies. De embodied land van de gevels van het DHV 
kantoor en de Central Post zijn erg hoog in vergelijking 
met de embodied land van de gevel van het WNF kantoor. 
De grote hoeveelheid materialen staal, RVS, aluminium en 
beton die zijn gebruikt bij de gevels van het DHV kantoor 
en de Central Post scoren erg slecht in deze berekening. De 
houten vliesgevel van het WNF kantoor scoort daarentegen 
weer heel goed. De oorzaak hiervan is dat de materialen 
van de DHV en Central Post gevel niet hergroeibaar zijn en 
er dus geen natuurlijke kringloop wordt gecreëerd. Metalen 
hebben een hoog recyclingspercentage, maar worden niet 
voor 100% gerecycled. Volgens Maxergy komt het percentage 
dat niet wordt gerecycled in de natuur terrecht, waardoor 
het teruggewonnen dient te worden. Het terugwinnen 
van metalen kost erg veel energie, omdat metaaldeeltjes 
bijvoorbeeld uit het zeewater moeten worden gefi lterd. 

Uit de verdere analyse van de WNF gevel na de renova  e, kan 
worden geconcludeerd dat het grootste deel van de Embodied 
land van de gevel in eerste plaats a  oms  g is van de metalen 
die in de gevel zijn verwerkt voor beves  gingsmiddelen, 
staalprofi elen, glasprofi elen, etc en in de tweede plaats het 
glas en de kunststof isola  ematerialen. 
Wanneer materialen en elementen van de gevel worden 
verwijderd hee   dit een posi  ef eff ect op de totale Embodied 
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land van de gevel. De Embodied land van de materialen, die 
verminderd wordt door het verwijderen van de lamellen, 
isola  e en glas is groter dat de Embodied land van de 
opera  onal energy, die erbij komt door de extra koellast, 
warmtelast en verlich  ng. 
Pas wanneer een minimale hoeveelheid biobased materialen 
voor de gevel wordt gebruikt(een triplex plaat), wordt de 
Embodied land benodigd voor de opera  onal energy(warmte, 
koeling, verlich  ng) bepalend ten opzichte van de Embodied 
land benodigd voor de materialen.
Deze uitkomsten zijn dus eigenlijk tegenstrijdig aan de eisen 
van het bouwbesluit en de argumenten die bijvoorbeeld 
worden gesteld aan het passief bouwen concept. Hier worden 
namelijk juist materialen toegevoegd aan het gebouw om 
warmteverlies te minimaliseren. 

De Maxergy berekening komt echter niet overeen met de 
realiteit, omdat in werkelijkheid niet alle energie wordt 
opgewekt met zonne-energie. Wanneer bij de embodied 
land berekening de opera  onal- en embodied energy wordt 
opgewekt door fossiele brandstoff en is de opera  onal energy 
maatgevend ten opzichte van het materiaalgebruik. Dit is 
dus voor alle gebouwen van de case studies het geval. Een 
uitzondering is het WNF kantoor na de renova  e, omdat 
de opera  onal energy in dit gebouw zelf wordt opgewekt 
door zonne-energie. In deze situa  e wordt alleen voor 
de embodied energy fossiele brandstof gebruikt en is het 
materiaalgebruik maatgevend. Voor het opwekken van 1 
MJ energie met  behulp van fossiele brandstoff en is echter 
veel meer land nodig dan wanneer deze door zonne-energie 
wordt opgewekt.

Concluderend uit alle resultaten kan worden gezegd dat de 
embodied land voor het materiaalgebruik van de gevel alleen 
maatgevend is ten opzichte van de opera  onal energy als 
alle energie wordt opgewekt door zonne-energie. Daarnaast 
is voor het opwekken van energie door fossiele brandstoff en 
veel meer land nodig dan wanneer dit gebeurt door zonne-
energie.

Om de exerge  sche presta  e van een kantoorgevel te 
verbeteren, binnen de eisen van het bouwbesluit, dient 
zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van hernieuwbare 
energiebronnen voor het opwekken van energie.  Op  maal 
zou zijn een maximale energie-opbrengst met een minimaal 
materiaalgebruik. Materialen voor de gevel dienen zoveel 
mogelijk biobased te zijn. Niet-biobased materialen dienen 
wanneer mogelijk hergebruikt te worden. Wanneer metalen 
gebruikt worden dienen deze voor 100% gerecycled te 
worden, zodat ze niet teruggewonnen hoeven te worden.

In het exerge  sche gevelontwerp van dit onderzoek is de 
nadruk gelegd om de embodied land van de gevelmaterialen 
te minimaliseren, binnen de eisen van het bouwbesluit. Het 
exerge  sche gevelontwerp bestaat voor 93% uit biobased 

materialen, waarbij de meeste metalen zijn vervangen door 
vezelversterkte composieten. De gevel hee   daardoor 70% 
minder embodied land nodig dan de WNF gevel. 
Verder is in het erg belangrijk dat wanneer metalen worden 
gebruikt, deze geheel moeten kunnen worden gerecycled. Bij 
het ontwerpen dient dus rekening gehouden te worden dat 
materialen na hun levensduur gemakkelijk te scheiden zijn, 
waardoor geen materialen verloren gaan.
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 7.2 Aanbevelingen

Ontwerp
In dit onderzoek is gekozen om een duidelijke inkadering te 
maken, door de focus te leggen op een kantoorgevel op het 
zuiden met de bijbehorende achterliggende kantoorruimte. 
De oriënta  e van de gevel is erg bepalend voor de energievraag 
en de energieopwekking. Het is dus ook interessant om 
verder onderzoek te doen naar de Noord- Oost en Westgevel 
met betrekking tot zonwering, daglicht en energieopwekking.  

In dit onderzoek zijn de gebouwinstalla  e van het gebouw 
buiten beschouwing gelaten. Hier is voor gekozen, zodat 
het eff ect van de gevel op de energievraag beter zichtbaar 
wordt. Installa  es hebben echter ook een grote invloed op 
de energievraag van een gebouw, vooral in combina  e met 
de gevel. 

De gevel is een onderdeel van de gebouwschil. Het 
is interessant om verder onderzoek te doen naar de 
op  malisa  e van het dak, omdat deze een grote bijdrage kan 
leveren aan de energieopwekking. 

In dit onderzoek ligt de focus vooral op het materiaalgebruik 
van de gevel. Er is gekozen om een aantal case studies te 
nemen en te onderzoeken op welke wijze de exerge  sche 
presta  e van deze gevels kan worden verbeterd. In geen van 
de case studies wordt energie opgewekt doormiddel van de 
gevel, waardoor dit ook niet is meegenomen in het ontwerp 
van de exerge  sche gevel. Wanneer dit wel in het ontwerp zou 
zijn meegenomen zou de gevel niet meer vergeleken kunnen 
worden met die van de case studies. Eigenlijk zou wel verder 
onderzoek gedaan moeten worden naar het integreren van 
installa  es, voor het opwekken van energie, in de gevel. 

Interessant is dan ook de materialen, die nodig zijn voor 
de installa  es voor het opwekken van energie (embodied 
energie en embodied land van zonnepanelen). Voor een 
op  male exerge  sche presta  e dient de energieopbrengst 
zo hoog mogelijk te zijn met een minimaal materiaalgebruik.

Embodied energy
Voor de berekeningen van de embodied energie van de 
gevels is de ICE database gebruikt. Er is veel discussie 
gaande over de betrouwbaarheid van embodied energy 
databases. Dit komt omdat de  berekeningen zijn gebaseerd 
op meerdere parameters waar foutmarges in zi  en. Hierdoor 
is er veel varia  e tussen embodied energy databases. Er zou 
één methode moeten komen voor het berekenen van de 
embodied energy van een materiaal.

Embodied Land
De embodied land die wordt berekend door Maxergy 
is gebasseerd op het oppervlak aan zonnepanelen en 
zonneboilers, dat nodig is om de elektriciteit en warmte op te 

wekken. De resultaten van de embodied land berekening zijn 
dus erg a  ankelijk van het rendement van het type zonne-
paneel en zonneboiler dat hiervoor wordt gebruikt.  

De zonnepanelen kunnen niet con  nu energie leveren, 
waardoor energie moet worden opgeslagen (dag/nacht- en 
seizoensopslag). Door het rendement van deze technieken 
moet 3x zoveel elektriciteit worden opgewekt om een goede 
buff er voor de dalperioden te garanderen. De techniek voor 
het opwekken en opslaan van energie is dus erg bepalend 
voor de embodied land berekening. 

Verder is de embodied land berekening alleen realis  sch 
wanneer alle energie(opera  onal en embodied energy) wordt 
opgewekt door zonne-energie. Dit komt niet overeen met de 
werkelijkheid. Opera  onal energy wordt in sommige gevallen 
opgewekt door zonne-energie, maar embodied energy vaak 
niet. Daarom is in dit onderzoek getracht een vergelijking te 
maken tussen landgebruik doormiddel van fossiele energie 
en zonne-energie. Interessant is om verder onderzoek te 
doen naar landgebruik wanneer gebruik wordt gemaakt van 
de huidige energiemix (fossiele brandstoff en, kernenergie en 
hernieuwbare energie). Daarnaast zou inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden wat het verschil in landgebruik is tussen 
verschillende energiebronnen. 

Een belangrijk onderdeel van de embodied land berekening 
is het terugwinnen van grondstoff en(vooral metalen). Dit is 
in veel gevallen maatgevend voor het eindresultaat. Voor 
terugwinnen van metalen is een bepaalde methode gekozen, 
waarbij metaaldeeltjes worden gefi lterd uit zeewater. Hierbij 
worden ook een aantal aannames gedaan. Er zou nog verder 
onderzoek gedaan kunnen worden naar het terugwinnen van 
metaaldeeltjes. 
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 B.1. Eco-quantum afdankscenario’s

De NIBE afvalscenario’s zijn gebaseerd op de in Eco-quantum 2.0 uit 2002 (ontwikkeld door S  ch  ng Bouw Research) gebruikte 
afdankscenario’s. Het hieronder afgebeelde overzicht is a  oms  g uit de Slooptool dat in opdracht van de provincie Zuid-
Holland is ontwikkeld door De Haas & Partners en IVAM UvA BV.

B.
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 B.2. Wereldwijde materiaalvoorraad(NewScien  st magazine)
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 C.1. Berekening warmte- en koellast

Voor het berekenen van de warmte- en koudelast zijn een aantal invloedsfactoren op de gebouwschil van belang:

1. Transmissie (inclusief lineaire warmtedoorgangscoëffi  ciënten): Door verbetering van de warmte-isola  e wordt het 
transmissieverlies beperkt. Om de transmissie via de scheidingsconstruc  es nauwkeurig te bepalen, dient rekening te 
worden gehouden met het warmteverlies via de aanslui  ngen van construc  es op elkaar (Ψ-waarden).

2. Ven  la  e en infi ltra  e: Het totale ven  la  edebiet wordt op basis van NEN 5128 bepaald. In de gebouwschilindicator 
wordt de invloed van zelfregelende roosters, warmteterugwinning en voorverwarming ven  la  elucht (met uitzondering 
van voorverwarming door serres) niet meegenomen. Op deze wijze wordt de invloed van ven  la  e op het energieverbruik 
bepaald, ona  ankelijk van het ven  la  esysteem. Het infi ltra  evoud van een woning wordt bepaald door de bouwkundige 
detaillering en de uitvoering daarvan. Goede detailleringen beperken het warmteverlies.

3. Zoninstraling: Het aantal, de groo  e, de posi  e en de oriënta  e van de ramen zijn bepalend voor de mate van warmtewinst 
ten gevolge van de zon. Dat is guns  g in de winterperiode, maar hee   een nega  ef eff ect op het zomercomfort. Daarom 
worden passieve maatregelen als zonwering en overstekken gewaardeerd in de gebouwschilindicator.

4. Thermische capaciteit: Voor een gebouw met een hoge thermische capaciteit geldt dat de construc  e langzaam opwarmt 
of a  oelt. Hierdoor worden extremen in de binnentemperatuur afgezwakt. Een bouwkundig schilcasco met een hoge 
thermische capaciteit beperkt de koudebehoe  e.

5. Interne warmtelast: De warmtewinst door interne warmteproduc  e betre   de bijdrage aan de warmtehuishouding door 
warmteproduc  e van personen, verlich  ng en apparatuur.

6. Voor de berekeningen van de koellast en de warmtelast zijn de Rc-waarden en de U-waarde van de gevel, het dak en de 
vloer van voor de na de renova  e berekent. 

Rc-waarden:

Voor verschillende projecten is de Rc-waarde van de gevel voor en na de renova  e berekend. De Rc-waarde van de gehele 
gevel is als volgt berekend:

De Rc-waarde conform het Bouwbesluit moet met de volgende formule worden berekend:
 
Rc: Warmteweerstand van de construc  e in m2 K/W.
Rm: Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de construc  e in m2 K/W.
Rsi: Warmte-overgangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
Rse: Warmte-overgangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
Α: Correc  efactor voor convec  e en uitvoeringsonnauwkeurigheden

De Rm wordt berekend met:
  
d: is de dikte van het materiaal in meters
λ:  is de warmtegeleidingcoëffi  ciënt van het materiaal in W/mK

C.
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 C.2. Berekening embodied energie

Voor de berekening van de embodied energy en embodied land van de gevel is eerste het gewicht van de materialen berekend, 
die in de gevel zijn verwerkt. Met embodied energy wordt de energie bedoeld, die nodig is voor de totale levensduur(winning, 
produc  e en transport) van een materiaal. In dit onderzoek is gekozen om de ‘Inventory of Carbon & Energy’ (ICE) database 
van de University of Bath te gebruiken voor het bepalen van de embodied energy van de gevel. De ICE database is inventarisa  e 
van embodied energy gegevens van bouwmaterialen, a  oms  g van LCA’s, boeken en papers. Er is getracht de beste gegevens 
te gebruiken door te selecteren op a  omst, jaartal, soort bron, enz. Deze gegevens voldoen allemaal aan een vij  al criteria, 
dat is opgesteld om de betrouwbaarheid te waarborgen; 

• Naleving van erkende methodieken/normen
• Systeemgrenzen zijn vastgesteld passend bij de ‘cradle to gate’ uitvoering. 
• A  omst van de data waar mogelijk Brits. 
• Jaartal van de data
• Embodied carbon; voorkeur van data a  oms  g uit LCA studies. 
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 D.1.1. Berekening Rc-waarde DHV kantoor voor renova  e

D.
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 D.1.2. Berekening Rc-waarde DHV kantoor na renova  e:



EXERGETISCHE KANTOORGEVEL 115

 D.1.3. Jaarlijkse warmte- en koellast DHV

Algemene uitgangpunten gelden voor alle berekeningen. Alleen de Rc-waarden van de gevels, de U-waarden van het glas 
en het vermogen van de induc  e-units verschillen. De vermogens van de induc  e-units verschillen om niet boven de 150 
gewogen overschrijdingsuren > 0,5 PMV (Predicted Mean Vote) te komen. De PMV gee   de thermische behaaglijkheid van 
een ruimte weer. 

Invoer VABI 114 DHV kantoor voor de renova  e

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Ja
- Rc gevel    1,14 m2K/W
- Rc dak    1,72 m2K/W
- U waarde glas   5,37 W/m2K
- G waarde glas   0,81
- Zonwering   Handma  ge binnenzonwering

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
-  2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  4300W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
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 D.1.4. Jaarlijkse warmte- en koellast DHV na renova  e

Invoer VABI 114 DHV kantoor na de renova  e

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Ja
- Rc gevel    2,5 m2K/W
- Rc dak    4,54 m2K/W
- U waarde glas   1,1 W/m2K
- G waarde glas   0,26
- Zonwering   Automa  sche binnenzonwering

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
- 2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  2000 W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
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 D.1.5. Embodied energy DHV gevel na renova  e

 D.1.6. Embodied energy DHV gevel voor renova  e:
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 D.1.7. Embodied land DHV gevel voor renova  e

 D.1.8. Embodied land DHV gevel na renova  e
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 D.2.1. Rc-waarden WNF kantoor voor renova  e
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 D.2.2. Rc-waarden WNF kantoor na renova  e
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 D.2.3. Jaarlijkse warmte- en koellast WNF voor de renova  e

Invoer VABI 114 WNF kantoor voor de renova  e:

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Nee
- Rc gevel    0,56 m2K/W
- Rc dak    0,87 m2K/W
- U waarde glas   5,37 W/m2K
- G waarde glas   0,81
- Zonwering   Handma  ge binnenzonwering

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
- 2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  4900 W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
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 D.2.4. Jaarlijkse warmte- en koellast WNF na de renova  e

Invoer VABI 114 WNF kantoor na de renova  e

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Nee
- Rc gevel    3,61 m2K/W
- Rc dak    3,02 m2K/W
- U waarde glas   0,7 W/m2K
- G waarde glas   0,64
- Zonwering   Passieve buitenzonwering(lamellen)

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
- 2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  1850 W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
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 D.2.5. Embodied energy WNF gevel na renova  e

 D.2.6. Embodied energy WNF gevel voor renova  e



L.C.H. van der Meijden132

 D.2.7. Embodied land WNF gevel voor renova  e

 D.2.8. Embodied land WNF gevel na renova  e
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 D.3.1. Rc-waarde Central Post voor de renova  e
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 D.3.2. Rc-waarde Central Post na de renova  e
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 D.3.3. Jaarlijkse warmte- en koellast Central Post voor de renova  e

Invoer VABI 114 Central Post kantoor voor de renova  e

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Nee
- Rc gevel    0,67 m2K/W
- Rc dak    0,41 m2K/W
- U waarde glas   3,2 W/m2K
- G waarde glas   0,7
- Zonwering   Geen

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
- 2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  5000 W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr



L.C.H. van der Meijden136



EXERGETISCHE KANTOORGEVEL 137



L.C.H. van der Meijden138

 D.3.4. Jaarlijkse warmte- en koellast Central Post na de renova  e

Invoer VABI 114 Central Post kantoor na de renova  e

Bouwkundige uitgangspunten
- Teluren    8-17h, ma t/m vr
- Gebruikswijze   8-17h, ma t/m vr
- Klimaatjaar   RA2008EN
- Infi ltra  e   0,5 m3/(m3 x h)
- Verlaagd plafond   Nee
- Rc gevel    3,21 m2K/W
- Rc dak    3,79 m2K/W
- U waarde glas   1,1 W/m2K
- G waarde glas   0,28
- Zonwering   Automa  sch binnenzonwering

Installa  etechnische uitgangspunten
- Bedrijfs  jd   8-17h, ma t/m vr
- Ven  la  ewijze   Mechanische toe- en afvoer
- Nachtelijke ven  la  e  Nee
- Opwarming ven  latoren  1 Kelvin.
-  Stooklijn    Tbuiten  Tinblaas
     15  20
     18  16
     30  16
     40  26

- Verwarming lokaal  Induc  e units
 o Set points  20°C overdag, 18°C s’nachts
- Koeling  lokaal   Induc  e units
 o Set points  24°C overdag, 26°C s’nachts
 
- 2-voudige ven  la  e   300 m3/h
-  Induc  e unit (koeling)  3200 W
-  IWP verlich  ng:    10 W/m2, ged 8-17h ma t/m vr
- IWP personen:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
-  IWP apparatuur:    130 W x 7, ged 8-17h ma t/m vr
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 D.3.5. Embodied energy gevel Central Post na renova  e
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 D.3.6. Embodied energy gevel Central Post voor renova  e
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 D.3.7. Embodied land Central Post gevel voor renova  e

 D.3.8. Embodied land Central Post gevel na renova  e
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 D.4.1. Rc-waarde exerge  sche gevel
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 D.4.2. Embodied energy exerge  sche gevel
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 E.1 Embodied land berekening

In deze bijlage volgt een gedetailleerde uitleg van de berekeningen en de keuzes die gemaakt zijn om te komen tot een 
Embodied Land van een product. Deze uitleg is a  oms  g van het rapport Rovers, V. (2011). Maxergy. Duurzaamheidberekening 
op basis van landgebruik. Zuyd Onderzoek

Embodied Land Direct, (ELd)
De cijfers voor de produc  e/oogst van verschillende materialen(in kg/ha/jaar) komen van de losse Excel-bestanden uit de 
map ‘informa  on’ waar voor elk materiaal apart een overzicht is gemaakt met de bronvermelding, zie ook verderop in dit 
hoofdstuk. Deze produc  egegevens worden vervolgens omgerekend naar de Embodied Land van het materiaal (m2-jaar/kg).

Formule
 (1/opbrengst)*10.000

Veel hergroeibare materialen verworden tot een eindproduct waarbij de plant/boom uit verschillende kwaliteiten bestaat. 
Denkbij vlas bijvoorbeeld aan korte vezels, lange vezels en zaden, die weer voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen 
worden. Voor de Embodied Land berekening gaan we er van uit dat de totale massa (dus alle kwaliteiten) gebruikt en verwerkt 
wordt en niet, bijvoorbeeld, alleen de lange vezels. Om tot de EL van een kwaliteit te komen, wordt de EL van de gehele plant/
boom wordt berekend en dit getal wordt vermenigvuldigd met het percentage dat deze kwaliteit in de opbrengst hee  . Indien 
slechts één kwaliteit zou worden benut, dan geldt de vermenigvuldiging met dit percentage niet.

Formule
 ((1/totale opbrengst)*10.000)*percentage in de opbrengst

Embodied Land Indirect, (Eli)
De Embodied Energy (MJ/kg) van het bewerkte of onbewerkte materiaal komt wederom uit de verschillende 
informa  ebestanden. Zie voor de bronnen van deze getallen daarom de gerelateerde bestanden en de uitleg verderop in dit 
hoofdstuk. De Embodied Energy bestaat uit drie onderdelen waarna de totale waarde van deze drie wordt omgerekend in 
Embodied Land.

Embodied energy produc  e
Onder ‘produc  e’ verstaan we het energieverbruik om het materiaal/grondstof te produceren en te verwerken tot het 
resultaat zoals omschreven in kolom A, dit kan bewerkt of onbewerkt materiaal zijn. Bijna alle cijfers hiervoor komen uit de 
database van ICE, versie 2.0, tenzij anders vermeld. De getallen die uit de database van ICE zijn overgenomen zijn de ‘selected 
values’ en indien mogelijk de ‘virgin’ of ‘primary values’. Alleen de getallen in de oranje vakken zijn geen ‘selected values’, 
maar ‘database sta  s  cs’ (van het werkblad ‘Miscellaneous’) en daardoor minder betrouwbaar. ‘Selected values’ waren voor 
deze materialen niet beschikbaar. De ‘feedstock energy’ (innerlijke energiewaarde van het materiaal), indien gegeven, is niet 
meegenomen in de EE. Een aantal items uit de database zijn niet overgenomen in de spreadsheet, onder andere omdat ze 
niet relevant waren, te specifi ek, omdat alleen de gerecyclede waarde beschikbaar was of omdat er een ruime marge in de 
EE werd gegeven.

Embodied energy Transport
In de ICE cijfers is het transport van Cradle-to-Gate al meegenomen. Ook de EE van PV-panelen en zonnecollectoren is inclusief 
transport. Voor bamboe is het transport buiten beschouwing gelaten en bij wol is het apart vermeld.

Embodied energy Terugwinning van grondstoff en
Er zijn verschillende methoden om hernieuwbare grondstoff en in zeer lage concentra  es terug te winnen. Hieronder worden 
er twee behandeld: fi ltering van zeewater en verwerking van steen. Over dit onderdeel zou nog meer informa  e gezocht en 
geanalyseerd kunnen worden, maar voor nu gee   het een eerste indica  e. In de huidige Maxergy-berekening is gekozen voor 
de cijfers van winning van metalen uit zeewater, omdat in de studie meer elementen worden behandeld. In een volgende 
versie zou echter voor een andere techniek of bron gekozen kunnen worden of mogelijk een combina  e van cijfers. Voor 
bewerkte materialen moet gekeken worden uit welke grondstoff en zij gewonnen zijn en daar de EE voor terugwinning aan 
koppelen. Voor staal kan bijvoorbeeld de EE voor terugwinning van ijzererts worden ingevuld. Materialen kunnen ook uit een 
combina  e van grondstoff en bestaan, maar daar is in deze versie nog geen rekening mee gehouden. Hergroeibare materialen 
behoeven uiteraard geen energie voor de terugwinning.

E.
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Terugwinnen van grondstoff en uit zeewater
Voor het energiegebruik van de terugwinning van grondstoff en komen de gegevens uit Bardi (2010). Er zijn verschillende 
technieken om metalen uit zeewater te fi lteren, maar we gaan er hier van uit dat het zeewater door een membraan gepompt 
wordt. In dit ar  kel gee   hij aan hoeveel zeewater gefi lterd moet worden om de (land)winning van de grondstof in 2007 te 
evenaren. Door deze twee getallen op elkaar te delen ontstaat de hoeveelheid water de gefi lterd moet worden om 1 kg van 
het materiaal te winnen. Voor het energiegebruik om 1 ton water te fi lteren gaat hij er van uit dat dit vergelijkbaar is met de 
huidige desalinisa  e-installa  es, namelijk 2,5 kWh/ton zeewater. Verder is aangenomen dat de winning van het metaal uit het 
gefi lterde zeewater 100% is en dat er maar 1 element tegelijk in het membraan kan worden gevangen. Het energiegebruik 
voor andere toepassingen dan de pomp is niet meegenomen.

Energie-input voor de winning van verschillende metalen uit zeewater. Bron Bardi (2010)

Terugwinnen van grondstoff en uit rotsen
Steen et al (2002) hee   berekend wat het kost om metalen direct uit rotsen en steen te halen. Hij hee   berekend wat het aan 
elektriciteit en biobrandstoff en kost om 1 ton steen te verwerken, namelijk 1.884,5 MJ/ton (aanname energie-inhoud biodiesel: 
37,8 MJ/kg (Bron: Wikipedia)). Dit kan dan vermenigvuldigd worden met de hoeveelheid steen die moet worden verwerkt om 
een kilo van de grondstoff en te verkrijgen. Binnen een steen/rots bevinden zich over het algemene meerdere grondstoff en die 
dus tegelijker  jd gewonnen kunnen worden. De energie input van het materiaal moet daarom nog vermenigvuldigd worden 
met het percentage van de grondstof uit de opbrengst (voor Mangaan is dit bijvoorbeeld 77,6%). Door deze alloca  e krijgen 
alle metalen dezelfde EE voor terugwinning. In het document wordt ook een getal gegeven voor het directe landgebruik van 
de extrac  e van metalen. Deze is echter nog niet verrekend in de tabel.

Energie-input voor de winning van verschillende metalen uit rotsen. Bron Steen et al (2002)
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Omze   ng in Embodied Land
Deze EE wordt vervolgens omgezet in EL door het landgebruik te berekenen dat een bepaalde energietechniek (mul  kristallijn 
PV) nodig hee   om deze Embodied Energy op te wekken. De totale EE wordt daarom gedeeld door de jaarlijkse energieopbrengst 
van de gekozen energietechniek per vierkante meter (zie ‘EL energietechnieken’). De energietechniek zelf hee   ook een EL. 
Omdat we ook de secundaire impact van het product willen meenemen, vermenigvuldigen we dus ook de zojuist berekende 
EL van het materiaal met de EL van de techniek (zie ‘EL energietechnieken’) en tellen deze twee cijfers bij elkaar op om de 
totale indirecte EL van het materiaal te krijgen (m2-jaar/kg).

Formule Indirecte Embodied Land
 (EE/jaarlijkse opbrengst energietechniek per m2) + ((EE/jaarlijkse opbrengst energietechniek per m2) * EL van de   
 energietechniek)

Embodied Land Technieken
Ook de embodied land van de energietechniek en opslagsystemen die de EE van de materialen moet opwekken wordt 
meegenomen in de Maxergy-berekening (m2-jaar/m2). Ook deze embodied land bestaat in principe uit het directe oppervlak 
dat voortkomt uit het materiaalgebruik en het indirecte oppervlak voor het omze  en van EE in EL. Dit directe oppervlak is in 
deze versie echter nog niet uitgewerkt, alleen nog de indirecte EL, o  ewel de EE. Voor nu de energy input van PV opgenomen 
(mul  kristallijn cellen) en van zonnecollectoren.

Mul  kristallijn PV 
Helaas is er op dit moment nog weinig bekend over exacte materialen en hoeveelheden die gebruikt worden in een PV 
paneel. Voor nu zijn we daarom alleen uitgegaan van de indirecte Embodied Land van een paneel, de EE. Er is in dit stadium 
gekozen voor mulikristallijn PV-panelen, omdat deze op het moment de grootste markt vertegenwoordigen. Op het werkblad 
‘zonnepanelen’ zijn de resultaten uit verschillende bronnen (niet ouder dan 2006) weergegeven voor de energy-input. 
Verderop in dit hoofdstuk zal nadere uitleg worden gegeven over de EE berekening met een eindcijfer van 3959 MJ/m2. 
Uitgaande van een levensduur van 25 jaar, is de EE per jaar 3959/25 = 144,76 MJ/m2. De EE wordt vervolgens omgerekend 
naar EL door deze te delen door de jaarlijkse opbrengst per m2. Aanname werkelijke opbrengst mc-Si PV paneel: 120 kWh/
m2 (Sinke 2010).

Formule
 Directe EL + (EE per levensjaar/jaarlijkse opbrengst per m2)

Zonnecollector 
Ook hier is er nog te weinig informa  e beschikbaar om het materiaalgebruik voor de zonnecollectoren als directe EL mee te 
nemen in de berekening. Voor de indirecte EL, de EE, is uitgegaan van 1.948,82 MJ/m2 (77.95 MJ/jaar bij een levenduur van 
25 jaar) (zie uitleg bij het werkblad verderop in dit hoofdstuk). Voor de gemiddelde opbrengst van een zonnecollector gaan we 
uit van 400 kWh/jaar (1440 MJ/jaar).

Formule
 Directe EL + (EE per levensjaar/jaarlijkse opbrengst per m2)

Opslag
In deze bijlage is beschreven hoe de embodied land benodigd voor de opslag van de opera  onal energie is berekend. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van bepaalde duurzame energietechnieken die niet con  nu energie leveren (zoals zonne- 
en windenergie), kan het zijn dat er dag/nacht- en seizoensopslag moeten plaatsvinden om de fl uctua  es in het aanbod 
op te vangen. Hoeveel energie er moet worden opgeslagen is a  ankelijk van de energietechniek en de func  e van het 
product. Omdat RiBuilT zich voornamelijk bezig houdt met de gebouwde omgeving hebben we ons in het onderstaande 
rekenvoorbeeld gericht op een nieuwbouwwoning om een inzicht te krijgen in de benodigde opslag. In een later stadium 
kunnen ook aannames voor de opslagbehoe  en van andere producten worden gedaan. Zoals eerder behandeld kijken we 
voor dag-/nachtopslag naar accu’s voor elektriciteit en een collectorvat voor warmte en voor seizoensopslag naar waterstof. 
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Elektriciteit
Uit het rapport Rovers, V. (2011). Maxergy. Duurzaamheidberekening op basis van landgebruik. Zuyd Onderzoek. Annex B.3 
blijkt dat voor een woning met zonne-energie ongeveer de hel   van het jaarlijkse gebruik moet worden opgeslagen voor 
seizoensopslag en een kwart voor dag/nachtopslag (een kwart van de jaarlijkse vraag kan dus direct gebruikt worden). Gezien 
het lage cyclusrendement voor omze   ng van elektriciteit naar waterstof en terug, moet er voor seizoensopslag 2x zoveel 
elektricteit worden opgeslagen als dat eigenlijk nodig is en zou 3 x zoveel elektriciteit moeten worden opgewekt om een goede 
buff er voor dalperioden te garanderen. Daarnaast kost het op druk brengen van de waterstof ook energie, zo’n 15% van de 
opgeslagen energie (bij een druk van 700 bar en temperatuur van 20 graden Celsius) (Bossel 2005). Aangenomen is dat een 
kubieke meter waterstof bij deze druk 4800 MJ aan energie bevat.

Voor dag/nachtopslag kan de elektriciteit het beste worden opgeslagen in accu’s (de ruimte die deze accu’s innemen zal 
beperkt zijn en is daarom niet meegenomen in de berekening). Aangenomen is dat het omze   ngsrendement van een accu 
95% is, waaruit volgt dat 1/0.95 extra energie moet worden opgewekt.

Direct aanbod: Zon PV
 25% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag

Extra opwekking: Zon PV + accu
 (3 x 50% van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de woning (MJ)) + (1,05 x 25% van het jaarlijkse     
 elektriciteitsgebruik  (MJ)) + (0,15 x de benodigde energieopslag in MJ).

Dit energiegebruik wordt volgens de gebruikelijke methode omgerekend naar landgebruik in m2 (zie EL
Indirect)

Indirect aanbod: Opslag waterstof
 (Derdemachtswortel van (2x 50% van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik (MJ)/ 4800 (MJ/m3))2.

Om kubieke meters in vierkante meters grondoppervlak uit te kunnen drukken is een kubusvorm aangenomen en dus een 
gelijke verdeling in hoogte, breedte en diepte. Dit kan worden berekend door de derdemachtswortel van de kubieke meters 
opslag te nemen in het kwadraat. Helaas hebben we nog geen gegevens over het materiaalgebruik en de embodied energy 
van de opslagtanks en installa  es voor waterstof en voor de accu’s.

Warmte
De vraag naar tapwaterverwarming is ongeveer gelijk verdeeld over het jaar. In de zomerperiode kan het tapwater geheel direct 
van de zon komen met zonnecollectoren en een collectorvat. De ruimte die diet collectorvat inneemt is niet meegenomen 
in de berekeningen. Het verbruik voor de winterperiode wordt slechts voor een deel direct uit de zon gehaald. Laten we 
aannemen dat in het stookseizoen, 50% van de warmte voor ruimte- en tapwaterverwarming uit de seizoensopslag komt 
(dus een kwart van de jaarlijkse tapwatervraag en de hel   van de vraag naar ruimteverwarming) (zie ook Rapport Annex B.5). 
Daarnaast is er ook nog wat verlies van het collectorvat voor de dag-/nachtopslag, te weten 5 kWh/dag (18 MJ/dag).

Voorbeeld Nieuwbouwwoning → Directe invulling van de vraag met zonnecollectoren:
 Ruimteverwarming: 50% x 5.000 kWh = 2.500 kWh
 Tapwater:75% x 3.000 = 2.250 kWh

De seizoensopslag realiseren we vervolgens met waterstof uit elektrolyse met zon PV, waarna de waterstof weer in warmte 
wordt omgezet met warmtepompen. Net als bij elektriciteit moet in verband met het cyclusrendement 2x zoveel waterstof 
worden opgeslagen dan uiteindelijk nodig is en 3x zoveel elektriciteit. Daarnaast kost het op druk brengen van de waterstof 
ook energie zo’n 15% van de opgeslagen energie (bij een druk van 700 bar en temperatuur van 20 graden Celsius) (Bossel 
2005). Het energiegebruik van de warmtepompen is echter nog niet meegenomen.

Voorbeeld Nieuwbouwwoning → Indirecte invulling van de vraag met warmtepompen:
 Ruimteverwarming: 50% x 1000 kWh = 500 kWh
 Tapwater: 25% x 1000 kWh = 250 kWh

Bij de produc  e van elektriciteit met brandstofcellen komt ook warmte vrij (ongeveer de hel   van de energie van de 
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elektriciteitsproduc  e uit waterstof). Deze restwarmte kan ook benut worden, direct voor tapwater-/ruimteverwarming of 
indirect via het collectorvat. Indien de vraag naar warm tapwater en elektriciteit gelijk zouden lopen, zou bijvoorbeeld de 
volledige warmtevraag voor tapwater uit deze restwarmte uit elektriciteitsproduc  e kunnen worden vervuld. We hebben in 
deze versie van de berekening echter nog geen aannames gedaan voor het gebruik van restwarmte.

Direct aanbod: Zonnecollectoren + Collectorvat
 (75% van de jaarlijkse tapwaterwarmtevraag + 50% van de jaarlijkse ruimtewarmtevraag + (365x18))/1440

Extra opwekking: Zon PV
 (25% van de jaarlijkse tapwatervraag x 3) + (50% van de jaarlijkse ruimteverwarmingvraag x 3) + (0.15 x de    
 benodigde energieopslag in MJ).

Dit energiegebruik wordt volgens de gebruikelijke methode omgerekend naar landgebruik in m2 (zie EL Indirect).

Indirect aanbod: Opslag waterstof + warmtepompen
 (Derdemachtswortel van ((50% van het jaarlijkse tapwatervraag) + (1 x jaarlijkse ruimteverwarmingvraag))/4800   
 (MJ/m3))2
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